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املــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــة

املقدمة

  ُي�سكل التوجيه العلمي واملهني حاجة قائمة يف كل جمتمع لت�سويب خيارات 
اأبنائه العلمية والتخ�س�سية واملهنية، وتوجيهها لتخدم هذا املجتمع وتن�سجم مع 

قدرات وميول هوؤلء الأبناء.
مل يحز التوجيه يف لبنان الإهتمام الالزم الذي ي�ستحقه رغم اإيالئه الإهتمام 
تاأ�سي�سية  وثيقة  يف  ذكره  ورد  اأن  اإىل  املتقدمة،  الدول  كافة  يف  الكبريين  والعناية 
على م�ستوى الرتبية يف لبنان األ وهي خطة النهو�س الرتبوي، اإل اأن ذلك مل يكف 
لتحقيق ما هو ماأمول منه نظرًا لل�سعوبات التي تعتور كل جهد تربوي خمل�س يف 
العمل  �سوق  بقي  لذلك،  وامل�سطنعة.  منها  الطبيعية  املختلفة  وللمعوقات  لبنان، 
عنا�سر  بني  ما  التكاملي  امل�سهد  وغاب  اجلامعات  ُتخّرجهم  ل  خريجني  يطلب 
لبنان  جامعات  يف  املتوفرة  بالإخت�سا�سات  تعريف  من  برمتها  التوجيهية  العملية 
وا�ستحداث ما يحتاجه �سوق العمل من ناحية، اإىل قيا�س امليول الكامنة لدى املتعلمني 
بحيث تتقل�س ن�سبة "املت�سربني جامعيًا" من ناحية ثانية، مرورًا مبحتويات املناهج 

و�سيا�سات الوزارات املعنية وو�سوًل اإىل احتياجات �سوق العمل يف لبنان وحميطه.
من هنا، تت�سدى جمعية املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العايل مع غريها 
من املوؤ�س�سات الغيورة ملهمة التوجيه يف لبنان، حُماولًة مّل �سمل عنا�سر العملية 
بالأجيال  واملعنيني  الرتبوي  احلقل  يف  العاملني  كل  اىل  يدها  مادًة  التوجيهية، 
ال�ساعدة من خالل اأن�سطة عدة لن يكون اآخرها موؤمتر " التوجيه يف لبنان بني 

�شوق العمل والتخ�ش�ص اجلامعي ".
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املــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــة

موؤمترها   العايل  والتعليم  للتوجيه  ال�سالمي  املركز  جمعية  اأقامت  وقد    
ت�سكيل  يف  الأ�سا�سي  ودوره  املو�سوع  اأهمية  من  انطالقًا  هذا  الأول.  التوجيهي 
وعي الطالب ور�سم م�ساراتهم امل�ستقبلية ورفد الوطن بالطاقات العلمية املدركة 
لطريقها والهادفة يف اختيارها لخت�سا�ساتها. وقد تف�سل معايل الوزير حممد 
والإقت�ساديني  الرتبويني  الباحثني  من  �ستة  واأعّد  كما  املوؤمتر،  برعاية  فني�س 
املميزين اأوراق عمٍل تكاملت فيما بينها لتقدم للدولة وللمهتمني تو�سيفًا للم�سهد 
التوجيهي القائم يف البلد وموؤ�سرًا داًل على ما يفرت�س بالتوجيه العلمي واملهني 

اأن يكون عليه واأن يلعبه من دور يف بناء املجتمعات.
هذا  اأثروا  الذين  واملحا�سرين  والباحثني  الأ�ساتذة  اجلمعية  ت�سكر  واإذ 
املو�سوع بالأوراق التي قدموها كما وامل�ساركني مبداخالتهم القيمة والت�ساوؤلت 
التي اأثاروها، ت�سكر اجلميع وخ�سو�سًا من �ساركها يف اإقامة املوؤمتر �سائلًة املوىل 
القدير اأن يتقبل جهدها املتوا�سع وينفع به ال�ساحة الرتبوية يف لبنان وحميطه 

واهلل من وراء الق�سد... 
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ـــــظـــــمـــــني كــــــلــــــمــــــة املـــــن

كلمة املنظمني

علي زلزلة *

راعي املوؤمتر معايل الوزير الأ�ستاذ حممد فني�س...
املدراء العامون...
روؤ�ساء البلديات...

الأ�ساتذة اجلامعيون...
اأيها احلفل الكرمي...

ال�سالم عليكم
    وال�سالة وال�سالم على الر�سل والأنبياء و�سادات العلم واملعرفة منذ اآدم اإىل 
خامتهم حممد )�س(. ورد يف احلديث ال�سريف "اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم 

عماًل اأن يتقنه".
اأمرا  اأن يكون عمله يف جمال التوجيه لي�س  اأراد  املركز الإ�سالمي       من هنا 
اإننا  بل  اآخر،  مكان  يف  واحلقيقة  مكان  يف  وهو  ا�سمه  يتوج  عنوانًا  اأو  عار�سًا، 
اأن يكون التوجيه املهني هو التوجيه نحو املهنة امل�ستقبلية املنا�سبة بكامل  اأردنا 
كافة  تقدمي  من  منطلقة  علمية  اأ�س�س  على  وقائمًا  مبنيًا  و�سروطها،  �سرائطها 
من  جمموعة  تنمية  ومن   وامليول  الذات  معرفة  اآليات  من  الالزمة  الو�سائل 
املهارات احلياتية والتعليمية و�سوًل اإىل تقدمي بنك من املعلومات حول اجلامعات 

)*( مدير عام جمعية املركز ال�سالمي للتوجيه والتعليم العايل
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ـــــظـــــمـــــني كــــــلــــــمــــــة املـــــن

ذاتيًا  مهنيا  قرارًا  يتخذ  اأن  بعدها  الطالب  لي�ستطيع  واملهن   والخت�سا�سات 
اأخرى ل �سيما فيما  اأما بعدها، فتربز ا�سكاليات  �سليمًا. هذا ما قبل اجلامعة، 
يتعلق ب�سوق العمل وتربز جمموعة من الأ�سئلة يطرحها الطالب و يطرحها ال�سوق:

 هل يف ال�ستطاعة اأن يجد الطالب فر�س للعمل بعد تخرجه؟
ماذا يطلب هذا ال�سوق من الطالب اخلريج؟

اأي مهارات اأو خربات ي�ستطيع الطالب اأن يتعرف اإليها ويتعلمها خالل درا�سته 
وتنا�سب متطلبات ال�سوق؟

�سوق العمل اأي خريج يريد؟
ما مدى معرفة الطالب بالرتباطات املهنية لالخت�سا�سات اجلامعية؟

ما هي معايري �سوق العمل امل�ستقبلية، واىل اأين يتجه ؟
لي�ساغ بعدها ال�سوؤال الأكرب: 

كيف توائم اجلامعات  بني خمرجاتها وحاجات �سوق العمل، وماذا يطلب �سوق 
العمل من اجلامعات لتعطي اخلريج فر�سًا حقيقية.

من هنا وبعد �سل�سلة من اأن�سطة و برامج  املركز يف جمال التوجيه نذكر منها:
الربنامج التوجيهي املدر�سي )من ال�سف ال�ساد�س ولغاية الثالث ثانوي(.- 1
الور�س التوجيهية يف املناطق.- 2
ور�س تنمية املهارات.- 3
املعر�س التوجيهي ال�سنوي.- 4
دليل اجلامعات والخت�سا�سات )الرقمي ، الورقي(.- 5
�سفحة النرتنت املتخ�س�سة.- 6
روائز متخ�س�سة يف جمال معرفة الذات وامليول. - 7
ور�س تنمية مهارات وخربات  للطالب اجلامعيني.- 8
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ـــــظـــــمـــــني كــــــلــــــمــــــة املـــــن

اأو  الربامج  يف  كاإ�سافة  لي�س  التوجيه  جمال  يف  املتخ�س�س  موؤمترنا  ياأتي 
كمجرد لقاء يتم فيه تالوة بع�س الأبحاث بل لقناعة مبنية على روؤية وا�سحة 
لزومًا  كان  الإتقان،  ال�سروري  العمل  قاعدة  ووفق  التوجيه  ملفهوم  و�ساملة 
علينا وواجبًا اأن نقيم موؤمترًا تربويًا �سنويًا لال�ستفادة العملية من جمموعة 
من الأفكار واملعطيات احلديثة تتيح جلمعيتنا يف عملها التوجيهي اأن تكون 
اأكرث دقة واحرتافًا و بالتايل اأن تقدم للمجتمع  خدمة �سليمة وا�سحة مرتكزة  
اأمام  الآفاق  املوؤمتر  هذا  وليفتح  تكهنات،  على  ولي�س  علمية  اأ�س�س   على 
حلول  وو�سع  التوجيه  م�سكلة  على  ال�سوء  ت�سليط  اأجل  من  اأخرى  موؤمترات 
منا�سبة لها بانتظار اأن ياأتي يوم على دولتنا تدرك فيه اأهمية هذا املو�سوع 

وتتبناه نظريًة وتطبيقًا.
الإفادة  وي�سرنا  واإياكم  املوؤمتر جزء من طموحنا  يلبي هذا  اأن  اآمل  اأخريًا، 
من مالحظاتكم والقرتاحات حيث �ست�سكل لنا تغذية تقوميية راجعة هامة 

لتح�سني الأداء وتطويره.. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
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ــــمــــة راعـــــــــــي املــــــوؤمتــــــر ــــل ك

كلمة راعي املوؤمتر

حممد فني�ص *

    اأ�سكر بداية املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العايل على تنظيمه واإعداده لهذا 
املوؤمتر الذي يوؤكد ر�سوخ دور املركز وت�سميمه على متابعة حتقيق اأهدافه وغاياته 
يف تطوير الإهتمام بالتوجيه والربامج املالئمة لكت�ساف مواهب الطالب وتنميتها 
متهيدًا مل�ساعدته يف اختيار الإخت�سا�س املنا�سب ملوؤهالته كما ملتطلبات �سوق العمل.
العملية  الربامج  وقلة  باأهميته  الكايف  الوعي  وغياب  العمل  هذا  �سعوبة  فرغم     
والإمكانات الب�سرية املتخ�س�سة يخطو املركز خطوات ثابتة ومت�ساعدة يف اإدخال 

مفهوم التوجيه وتطبيقاته يف مراكز تعليمية عّدة.
   وما انعقاد هذا املوؤمتر �سوى دليل على متابعة الطريق بت�سميم وعزم جلعل التوجيه 
تطوير  اإىل  الطريق  وهو  والتعليمي  املعريف  منوه  واأ�سل  الإن�سان  موارد  لتنمية  مدخاًل 
ذلك  وتالزم  املعلم  اإىل  و�سوًل  الطالب  من  بدءًا  الرتبوية  العملية  الب�سرية يف  املوارد 
واملناهج التعليمية والخت�سا�سات املتنوعة الأكادميية واملهنية كما النظرية والتطبيقية.

   ومن الوا�سح اأن القيام بهذا الدور يتطلب ت�سافر جهود وتعاونًا من املعنيني يف 
امل�ساألة الرتبوية على ال�سعيد الر�سمي كما على ال�سعيد اخلا�س، ليكون التوجيه 
التوجيه  برامج  اعتماد  ويتم  املحلية،  وال�سلطات  احلكومة  �سيا�سات  من  جزءًا 
وبات  احلكومة  يف  مناق�ستها  متت  والتي  عنها  املنبثقة  واملناهج  الرتبوية  واخلطة 

املطلوب حتولها اإىل ت�سريعات ونظم وقرارات واآليات عمل.

)*( وزير  الدولة ل�سوؤون التنمية الإدارية يف احلكومة اللبنانية
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ــــمــــة راعـــــــــــي املــــــوؤمتــــــر ــــل ك

اأن يتم الربط بني مناهج التعليم يف خمتلف  مراحله واأنواعه      ومن الطبيعي 
يالئم  ما  وتوفري  املواهب  تنمية  مبقدورها  ويكون  الطالب  وموؤهالت  ليتنا�سب 
اإطالقها واإ�سهامها يف الإبداع الإن�ساين واإن كانت العالقة بني التعليم ومناهجه 
اأجل تنمية م�ستمرة  اأ�سا�سيًا من  وخمرجاته وبني �سوق العمل ومتطلباته �سرطًا 
ميول  لكت�ساف  التوجيه  فاإن  العمل.  فر�س  وتوفري  والنمو  الإنتاج  يف  وزيادة 
الطالب وقدراته مبكرًا وتقييم املناهج التعليمية وتعديلها وتطويرها وا�ستيعابها 
هو  واإطالقها  املواهب  حتفيز  على  قادرة  لتكون  واملعرفية  العلمية  للم�ستجدات 
ما  ظل  ويف  والتعليم.  العمل  �سوق  بني  املطلوب  الربط  لتحقيق  الوحيد  ال�سبيل 
ميكن الإ�ستفادة منه من فتح لالأ�سواق على امل�ستوى الإقليمي، وبالنظر اإىل دور 
الإن�سان يف نه�سة الوطن ومتركز راأ�سمال لبنان مبوارده الب�سرية فاإن الإهتمام 
ال�سوق  ينبغي ح�سر ح�سابات  الرثوة اخلالقة حيث ل  لهذه  تنمية  بالتوجيه هو 
بات�ساع حاجة  التناف�س  اإىل  ذلك  يتجاوز  اإمنا  فقط،  و�سيقه  املحلي  النطاق  يف 
التوجيه  متطلبات  فمن  ولذا،  منها.  الغربية  وبالأخ�س  اخلارجية  الأ�سواق 
ال�سحيح وال�سليم ات�ساع نطاقه وارتكازه على اإح�ساءات تظهر موؤ�سرات ال�سوق 

وتوقعاته وحاجاته.
   ول يخفى اأن الإنتاج ل يقت�سر فقط على ال�سلع املادية املمكن قيا�سها بكميات 
الثقافة  اإبداعي يف  اإن�ساين  ما هو  اأي�سًا على  ي�ستمل  بل  ونقدية مبا�سرة،  مالية 
والآداب والفل�سفة والعلوم الإن�سانية، بحيث يعطى اأي�سًا اأ�سحاب املواهب يف هذا 
خالل  من  الإن�سانية  احل�سارة  يف  جمتمعنا  لي�سهم  والعناية،  التوجيه  امل�سمار 
العلوم التطبيقية، فكما  اأبدًا عن  العلوم الإن�سانية التي ل تقل  اإن�ساننا يف  اإبداع 
وتناميها،  التطبيقية  العلوم  بتطور  املتعلقة  واملعي�سية  املادية  حاجاته  لالن�سان 
احلياة  بنظم  املت�سلة  والفقهية  والفل�سفية  والعقلية  الثقافية  حاجاته  له  كذلك 

وقيمها واأخالقياتها واأذواقها والإح�سا�س بها وباأبعادها املعنوية والروحية.
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املوؤمتر  املو�سوعات املحددة يف جل�سات     بقدر ما تبدو احلاجة ملحة ملناق�سة 
والإ�ستفادة من خال�ستها لتعزيز م�سار الإهتمام بالتوجيه على امل�ستوى التعليمي 
تنظيم  يعيد  �سيا�سي  توجيه  اإىل  حاجة  اأكرث  اأننا  اأجد  اجلامعي،  والتخ�س�س 
الأمور يف هذا الوطن يف م�سارها ال�سحيح املفيد مل�سالح النا�س وموارد عي�سهم 

وا�ستقرارهم واأمنهم.
البلدية  املجال�س  انتخابات  املرت�سم من خالل  الإنتخابي  امل�سهد  يحتاج  فكم     
و�سفاء  وات�ساع  جالء  اإىل  واإدارية  اإمنائية  ب�سالحيات  تتمتع  حملية  ك�سلطات 
واكت�سابها  جتربتها  يف  تندرج  قيادات  وفرز  ال�سيا�سية  احلياة  تطوير  يف  ي�سهم 
اخلربة لتكون جديرة بالتناف�س على املواقع القيادية وال�سلطة، حيث يلطخ �سفاء 
امل�سهد – على اأهمية الأجواء الطبيعية والهادئة التي ترافق العملية الإنتخابية 
واأهمية اإجنازها – بروز ع�سبيات ومعايري عائلية على ح�ساب الربامج والأفكار 

والكفاءة واجلدارة.
   وهذا ما يجعل اإ�سالح قانون الإنتخابات �سرورة ق�سوى وتطوير العمل البلدي 
و�سالحياته ونطاقه كجزء من نظام الالمركزية الإدارية التي ناأمل اأن تتناق�س 
وتقّر بعد الإنتهاء من الإنتخابات اجلارية بكل هدوء وحر�س على تطوير مفهوم 

العمل الإمنائي والإداري ال�سيا�سي.
   اإن ت�سميمنا على بناء قدرات الإن�سان يتالزم وت�سميمنا على الدفاع عن حقه 

يف احلياة وحريته حيث ل قيمة للحياة بغري حرية.
   لذلك فاإن ما يطلقه العدو ال�سهيوين من تهديدات لي�س �سوى تعبري عن عجزه 
على  قدرة  بغري  واإن�ساننا  اأر�سنا  على  واعتدائه  اأمننا  ا�ستباحة  زمن  اإعادة  عن 

الرد والت�سدي.
   اإن من حقنا اأن منتلك كل و�سائل الدفاع عن النف�س ولي�س من �ساأن العدو ول 
يختار  كيف  يفر�سوا  اأو  يتدخلوا  اأن  احتالله  ويدعمون  لعدوانه  ينحازون  الذين 
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اللبنانيون منظومة دفاعهم. ونحن قد ر�سمنا يف جمل�س الوزراء وحددنا و�سائل 
من  حقوقنا  كامل  ا�سرتداد  اأجل  ومن  عدوان  اأي  مواجهة  يف  وت�سدينا  دفاعنا 

خالل معادلة وا�سحة هي ال�سعب واجلي�س واملقاومة.
   بانتظار ما يتبلور على طاولة احلوار يف حتديد ال�سيغ واأ�سكال العالقة، فاإن 
التحري�س  هدفه  وداعميه  ال�سهيوين  العدو  عن  ي�سدر  �سخب  اأو  �سراخ  كل 
وبث اخلوف وو�سعنا يف مو�سع التهام و�سرف النظر عما ميار�سه من جرائم 
الأر�س  لإحتالل  وتدعيم  فل�سطني،  لكل  تهويد  خمطط  يف  للمقد�سات  وانتهاك 

العربية واأجزاء من اأر�سنا يف مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا.
   اإننا اإذ ل نرى موؤ�سرات حرب ول نرغب بها فاإننا ل نخ�سى تهديدات العدو ولن 
نخ�سع لبتزازه ولن نغفل حلظة واحدة عن نواياه وا�ستعداده لتغيري املعادلة، بل 
علينا توفري كل اأ�سباب القدرة والإمكانات التي توؤهلنا للدفاع عن بلدنا وا�سرتداد 
حقوقنا. هذا لي�س حقًا م�سروعًا فقط بل هو واجب اإن�ساين ووطني واأخالقي بكل 

املعايري والقواعد القانونية الو�سعية منها والدينية.
   اأمتنى ملوؤمتركم النجاح، وملناق�ساتكم اأن تعزز م�سرية بناء قدرات الإن�سان يف 
العدوان مع م�سار واإجناز  ليتكامل اإجنازنا يف حترير الأر�س وردع  الوطن  هذا 

حترير طاقات اإن�سان هذا الوطن وقدراته ومواهبه.



17

اجلـل�صـــــة الأولــــى

الأول ــــــوي  ــــــرتب ال املــــــوؤمتــــــر 

جمعية املركز ال�صالمي للتوجيه والتعليم العايل
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الف�صل الأول

املناهج الرتبوية والتوجيه املهني يف لبنان

د. كمال بكدا�ص
اأ�شتاذ علم النف�ص - اجلامعة اللبنانية

يهدف التوجيه املهني يف مرحلة الدرا�سة الثانوية اإىل م�ساعدة الطالب على 
اتخاذ قرار ب�ساأن اختيار الإخت�سا�س / املهنة التي تتالءم مع ميوله ال�سخ�سية 

وقدراته ويتوافر الطلب عليها يف �سوق العمل.
 : هي  رئي�سية  خطوات  ثالث  على  املرحلة  هذه  يف  املهني  التوجيه  ويرتكز 
والقدرات  امليول  اكت�ساف  ثم  املهن،  وعامل  الإخت�سا�سات  عامل  ا�ستك�ساف 
تبّني  الطالب يف  املهني  التوجيه  ي�ساعد  وبذلك  القرار.  اتخاذ  وبعدها  الذاتية، 
خيار من ثالثة خيارات: الإلتحاق باجلامعة، اأو باملعهد التكنولوجي، اأو الرتباط 

مبا�سرة بعمل من الأعمال.
املدار�س  يف  متخ�س�سون  موّجهون  اأو  متخ�س�سة  ومراكز  موؤ�س�سات  تقّدم 
خدمة التوجيه املهني اإىل طالب املرحلة الثانوية ب�سورة فردية اأو جماعية. وتقوم 
عملية التوجيه بوجه عام كالآتي: يوفر املوّجه للطالب ) اأو ملجموعة من الطالب ( 
مواد م�سورة وم�سموعة ومرئية ت�ساعده على ا�ستك�ساف الخت�سا�سات اجلامعية 
والخت�سا�سات املهنية واملهن املتوافرة يف �سوق العمل، ثم يجري املوجه للطالب 
اختبارات ت�ساعده على التعرف اإىل ميوله املهنية ومهاراته وقيمه املهنية و�سفاته 
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ال�سخ�سية وقدراته، وبعد ذلك يختار الطالب يف �سوء ذلك كله ما يالئمه من 
اخت�سا�س اأو مهنة يتوافر عليها الطلب يف �سوق العمل.

�سدرت خطة النهو�س الرتبوي عام 1994 وت�سمنت اخلطوط العامة لل�سيا�سة 
الرتبوية يف لبنان باأبعادها الوطنية والفكرية والإن�سانية والإجتماعية، ثم اأعقب 
ن�سر هذه اخلطة �سدور الهيكلية اجلديدة للتعليم يف لبنان عام 1995 واملناهج 

التعليمية اجلديدة يف العام 1997.
التقني وفقًا  املهني /  والتعليم  العام  التعليم  املناهج اجلديدة هيكلية  تنظم 
النظامي:  التعليم  ي�سمل  النظامي.  غري  والتعليم  النظامي  التعليم  مل�سارين: 
مرحلة الرو�سة ) �سنتان (، املرحلة الإبتدائية ) �ست �سنوات ، احللقة الوىل: 
 3 الثالثة:  احللقة   ( املتو�سطة  املرحلة   ،) �سنوات   3 الثانية:  واحللقة  �سنوات   3
الذي  الأ�سا�سي  التعليم  املتو�سطة  واملرحلة  البتدائية  املرحلة  متثل   .) �سنوات 
يتفرع بعده التعليم الثانوي ) 3 �سنوات( اإىل اجتاهني: عام ومهني / تقني. اأما 
التعليم غري النظامي فهو م�سار تدريبي على املهن للذين اأنهوا املرحلة البتدائية 

ويرغبون بـ / اأو يتجهون اإىل اكت�ساب مهنة يف وقت مبكر.
اأربعة  اإىل  الثالث  الثانوي  ال�سف  من  ابتداًء  العامة  الثانوية  املرحلة  تتفرغ 
اآداب واإن�سانيات. وتتفرع  – اقت�ساد،  فروع: علوم عامة، علوم احلياة، اجتماع 

املرحلة الثانوية التقنية اإىل ثالثة فروع: الزراعة وال�سناعة واخلدمات.
تتميز هذه الهيكلية التعليمية – من وجهة نظر التوجيه املهني – بانفتاحها 
وتوجيه  اإر�ساد  نظام  وفق  املتعلم  وقدرات  ميول  يراعي  العمل مبا  على جمالت 
تربوي ومهني يواكب خمتلف مراحل التعليم. ويربز هذا النفتاح بوجه خا�س من 
الثانوية مع الخت�سا�سات يف  خالل تو�سع الهيكلية يف التفريع بدًء من املرحلة 
اجلامعات وحاجات �سوق العمل، كما يربز من خالل املرونة يف التحول من اجتاه 

تعليمي اإىل اآخر.
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اإىل بع�س  فاإ�سافة  املناهج  اأما على �سعيد  التعليم،  هذا على �سعيد هيكلية 
التجديدات الهامة على م�ستوى الغايات والأهداف العامة لكل مرحلة من املراحل 
املواد  من  مادة  كل  تعليم  لربنامج  اخلا�سة  لالأهداف  اًل  مف�سّ حتديدًا  وكذلك 

املقررة.
ومما تتميز به هذه الهداف – اإ�سافة اإىل امور اأخرى – انها تلحظ يف كثري 
من املجالت تعريف املتعلم باملجالت املهنية التي يتيحها الإخت�سا�س بكل مادة 
من املواد. فقد جاء مثاًل يف اأهداف برنامج تعليم مادة الجتماع والقت�ساد ) 

ال�سنة الثالثة الثانوية – فرع الجتماع والقت�ساد ( ما يلي:
الثانوي  التعليم  بني  والروابط  ال�سالت  اإيجاد  من   ) الطالب   ( يتمكن   “
اأ�سول  على  اطالعه  خالل  من  اخت�سا�ساته  فروع  مبختلف  اجلامعي  والتعليم 
العلوم  الأعمال،  ادارة  علم  القت�ساد،  علم  الجتماع،  علم  كل من:  واأ�سا�سيات 
التطبيقي،  الإح�ساء  ال�سوق،  درا�سات  امل�سرفية،  والدرا�سات  ال�سيا�سية، 

واخلدمة الإجتماعية والتنمية املحلية “.
كما جاء يف اأهداف برنامج تعليم مادة الرتبية الوطنية والتن�سئة املدنية يف 

املرحلة الثانوية ما يلي:
“ – تعريف املتعلم على حركة قطاعات املجتمع القت�سادية والأن�سطة التي 
تقوم بها واملنفعة التي تنجم عنها، وما تتطلبه من معارف ومهارات وكفاءات يف 
خمتلف حقول الخت�سا�س، وما توفره من فر�س عمل لل�سباب وتعزيز اأخالقية 
العمل واللتزام به كحق وواجب، واحرتامه كقيمة اإن�سانية مهما كانت املهنة اأو 

احلرفة املتعلقة به “.
املركز  باإدارة  كربى  ور�سة  اجلديدة  التعليمية  املناهج  �سدور  اأطلق  لقد 
الرتبوي للبحوث والإمناء لتاأليف الكتب املدر�سية مبا يتفق مع الأهداف العامة 
واخلا�سة للمناهج، ولتدريب املعلمني واملعلمات على هذه املناهج ول �سيما على 
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اأ�ساليب التدريب النا�سطة التي ُيفرت�س اأن ترتجم الأهداف التعليمية والرتبوية 
اإىل نتاجات تعليمية قابلة للتقييم لدى املتعلم.

وقد اأعقب ذلك �سدور نظام التقييم بالكفايات الذي اأثار - يف بداية تطبيقه 
ولأ�سباب متعددة لي�س هنا جمال التطرق اليها - اإرباكًا لدى املعلمني واملعلمات 
اإل انه نظام جاء يعزز التوجه العام للمناهج باأن ل يقت�سر التعليم على التكوين 
التطبيقية  الكفاية - املهارات  ُتدعى  اأن ي�سمل يف وحدة متما�سكة -  املعريف بل 
اإعداد  يف  جوهري  عن�سر  التوجه  هذا  اأن  والوا�سح  ال�سخ�سية.  والجتاهات 

املتعلم اإعدادًا اأف�سل للنجاح يف عمله املهني امل�ستقبلي.
واخلال�سة اإن مناهج عام 1997 قد ت�سمنت يف اأهدافها والأ�ساليب التعليمية 
التي تدعو لها ويف نظام التقييم الذي اعتمدته توجهات جديدة وهامة لتكوين 
متعّلم قادر من خالل العملية الرتبوية ب�سكل عام والإر�ساد والتوجيه ب�سكل خا�س 
على الختيار الر�سيد لخت�سا�سه اجلامعي ومهنته امل�ستقبلية، كما حاولت هذه 
املناهج من خالل م�سارات وتفرعات الهيكلية التعليمية اأن تعك�س اإىل حد كبري 

تنوع املعارف واملهارات املتخ�س�سة التي حتتاجها هذه املهن.
اإ�سافة اإىل ما تقدم حلظت مناهج 1997 و�سع نظام الإر�ساد والتوجيه الرتبوي 
واملهني يف خمتلف مراحل التعليم، غري اأن هذا النظام مل يو�سع لالأ�سف مو�سع 
التطبيق يف املدار�س الر�سمية ول يف معظم املدار�س اخلا�سة. ومع الت�سديد على 
اأهمية تطبيق هذا النظام، يلفتنا بارتياح ن�ساط العديد من املوؤ�س�سات واملراكز 
اخلا�سة والهيئات الداعمة للمدر�سة الر�سمية يف جمال التعريف بالإخت�سا�سات 
واملهن وتقدمي امل�ساعدة لطالب وطالبات املرحلة الثانوية بوجٍه خا�س يف التعرف 
على ذواتهم ويف اتخاذ القرار ب�ساأن م�ستقبلهم الدرا�سي واملهني. ونود يف هذا 
ال�سدد ان نلفت نظر هذه املوؤ�س�سات واملراكز – عند التعريف بالخت�سا�سات 
اأو  “ وعدم ح�سره بالبلد  “ �سوق العمل  – اإىل �سرورة التو�سع مبفهوم  واملهن 
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ال�سوق املحلي. فكما يعلم اجلميع فاإن فر�س العمل املتاحة ل�سباب و�سابات لبنان 
وعلى  متوافرة  بل هي  اللبناين،  بال�سوق  – حم�سورة  يومًا  تكن  – ومل  تعد  مل 
التعريف  املهم  من  ذلك  وعلى  والعاملي،  الإقليمي  العمل  �سوق  يف  وا�سع  نطاق 
الخت�سا�سات  منها  �سيما  ول  ال�سوق  هذا  يف  املتوافرة  واملهن  بالخت�سا�سات 

واملهن غري التقليدية التي مل تت�سبع بعد بالوافدين من لبنان وغري لبنان. 
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الف�صل الثاين

التعليم العايل بني القيمي والوظيفي

د. طالل عرتي�شي
اأ�شتاذ علم الجتماع - اجلامعة اللبنانية

منها  كثرية.  وحتديات  ا�سئلة  �سنوات  منذ  العامل  يف  العايل  التعليم  يواجه 
التي جتري من حوله  املعرفية  التحولت  املثال،  قدرته على مواكبة  �سبيل  على 
بعد التطور اخلطري يف و�سائل الت�سالت ويف ما يطلق عليه “انفجار املعرفة”. 
منذ  العامل  ي�سهدها  التي  وال�سيا�سية  القت�سادية  الأزمات  مواكبة  على  وقدرته 
املفرت�س  الدور  وعلى  العايل  التعليم  بتاأثرياتها على  احد  ي�سك  ل  والتي  عقود. 
للجامعات. التحديات الأخرى لها عالقة ب�سكل التعليم العايل، اأي ما بات يعرف 
اليوم بالتعليم الفرتا�سي والتعليم عن بعد. وهذا النوع من التعليم كما هو معلوم 
التعليم  من  النوع  هذ  ففي  التقليدي.  اجلامعي  التعليم  عن  �سروطه  يف  يختلف 
الأ�ستاذ،  هو  الذي  الفرد  املعرفة  وتخطت  املبا�سر،  ال�سفهي  التوا�سل  تراجع 
لقد  للعوملة.  مبا�سرة  نتيجة  وهذا  املحا�سرات،  قاعة  هو  الذي  املكان  وجتاوزت 
جعلت و�سائل الت�سال احلديثة اجلامعة الفرتا�سية حقيقة ممكنة. ولكن هذا 

التعليم الفرتا�سي يواجه بدوره ا�سئلة قوية حول جديته وحول جودته.
 اإن اإعادة التفكري يف و�سع التعليم العايل اليوم له عالقة مبا�سرة بهذه العوملة 
التي  طرحت وب�سكل جذري البحث يف كثري من املفاهيم التي عرفتها اأجيال �سابقة، 
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مثل الرتابط  بني الزمان واملكان يف العملية التعليمية، ومثل الهدف من التعليم، 
اإىل وظيفة اجلامعة، وانتاج املعرفة، وقيمة املعرفة، و�سوق العمل، واأدوار الفاعلني 
اجلدد  املحليني واخلارجيني غري الر�سميني وغري الرتبويني وغري اجلامعيني يف 

التعليم العايل... )اأدوار اأهل القت�ساد وال�سيا�سة والتكنولوجيا...(.
اأنواع  بني  التمييز  اإىل  يدفعنا  العايل،  التعليم  و�سع  يف  التفكري  اإعادة  اإن 
على  الغرب  ففي  املختلفة.  البلدان  يف  التعليم  هذا  يواجهها  التي  التحديات 
�سبيل املثال ل تقت�سر هذه التحديات على بعد واحد فقط. فهناك مثال” حاجة 
اأوروبية ين�سجم مع خ�سو�سيات هذه الدولة ولكنه   اإىل تعليم عايل يف كل دولة 
يتكامل مع اأهداف الحتاد الآوروبي. وهذا الحتاد يريد بدوره اأن ين�سجم مع بنية 
التعليم العايل الأمريكي. وثمة من يريد من اجلامعة يف الغرب، خ�سو�سا” بعد 
انهيار الحتاد ال�سوفياتي يف الت�سعينيات، اأن ت�ساهم اأول” يف ن�سر الدميقراطية 
وتعزيزها يف اإطار النتقال ال�سامل اإىل الثقافة الغربية. ولذا يريد البع�س من 

اجلامعة اأن تلعب دور الو�سيط بني الدولة وبني املجتمع املدين. 
كما يدور نقا�س وا�سع يف الغرب حول م�ستقبل التعليم العايل نف�سه. مبعنى اأن 
هناك من يدعو اإىل خ�سخ�سة هذا التعليم مع تزايد الجتاه اإىل كف يد دولة 
اآخرون  يريد  حني  يف  املا�سي.  القرن  طوال  التعليم  هذا  ح�سنت  التي  الرعاية 
القطاع  ودور  الدولة  دور  بني  التوزان  مع  ان�سجاما”  احلماية  هذه  ا�ستمرار 
اخلا�س. فال يرتك التعليم ول اخلدمات الأخرى ال�سحية والجتماعية ... بني 
يدي القطاع اخلا�س وحده الذي قد مينع حتقيق فر�س التعلم للجميع كما تدعو 
اىل ذلك الأمم املتحدة وكثري من الهيئات الدولية منذ عقود. وقد �ساهمت الأزمة 
املالية العاملية الأخرية )2009( يف تعزيز تلك الدعوات اإىل عدم التخلي املطلق 
ومنع  امل�سارف  حلماية  مبا�سرة  الدولة  تدخلت  بعدما  الرعاية  دولة  دور  عن 
التعليم  من  يريد  من  وهناك  برمته.  العاملي  القت�ساد  هددت  التي  النهيارات 
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العايل  التكيف مع متغريات ال�سوق وتطورات التكنولوجيا بحيث تخ�سع الربامج 
ويعتقد هوؤلء باأن هذا اخل�سوع  واملناهج يف اجلامعة اإىل حاجات ال�سوق اأول”. 
يحل اأزمة بطالة اخلريجني املتفاقمة. ويزيد العائد القت�سادي للتعليم العايل... 
ويزيد النمو القت�سادي ويقل�س الفقر... لكن ثمة يف املقابل من يرى اأن التعليم 
على م�ستوى )املناهج والربامج ( ل ميلك الوترية نف�سها من �سرعة التغري التي 
حت�سل يف �سوق العمل، اأو يف جمال التكنولوجيا. لذا ل ميكن التكيف مبثل تلك 
بالقول ان  ال�سوق. ويزيد هوؤلء  البع�س، مع متغريات هذا  التي يظنها  ال�سهولة 
علينا  األ نتوقع الكثري من التعليم العايل يف هذا املجال. مثل ما توقع الكثريون يف 
البلدان ال�سناعية يف نهاية اخلم�سينيات وبداية ال�ستينيات )الثورات الجتماعية 
وال�سيا�سية( اأن يوؤدي التعليم اىل بناء املجتمع املثايل واملجتمع اجلديد. لقد ظن 
هوؤلء اأن كل م�ساكل عدم امل�ساواة والتفاوت الجتماعي �ستحل من خالل تو�سع 

التعليم العايل ... لكن ثمن اخليبة كان كبريا«...   
دورها  على  تاأثرياته  جتاهل  ميكن  ل  مهما«  حتديا«  اليوم   اجلامعة  تواجه 
ومهامها. فعليها يف ظل التطورات القت�سادية العاملية ويف ظل تغري الأفكار حول 
براجمها  تن�سجم  بحيث  العمل،  �سوق  تخ�سع من جهة ملطالب  ان  دور اجلامعة 
ومناهج التعليم فيها ومقرراتها الدرا�سية مع حاجات هذا ال�سوق. اأي ما يتنا�سب 
احلاجات  خلق  ومن  الأرباح،  جني  يف  و  البيع  يف  تطور  من  ال�سوق  بلغه  ما  مع 
�سيكون  الأ�سواق  بني  الراهن  العوملي  الرتابط  وب�سبب  لال�ستهالك.  املختلفة 
عالقة  نتجاهل  األ  املحلي  العمل  ب�سوق  اجلامعة  عالقة  يف  نفكر  عندما   علينا 
هذا ال�سوق وحاجاته املفرت�سة مع حتولت ال�سواق العاملية. لكن على اجلامعة 
من جهة ثانية ،ويف ظل التطورات العلمية والتكنولوجية، اأن تكون مكانا« لإنتاج 
»اقت�ساد  عليه  يطلق  ما  هو  العوملة  جتليات  اأبرز  اأحد  واأن  خ�سو�سا«  املعرفة. 
املعرفة«. وعلى التعليم العايل يقع العبء الأ�سا�س يف هذا املجال، اأي يف جمال 



28

اجلــــــلــــــ�ــــــصــــــة الأولـــــــــــــــــــــــى

انتاج املعرفة. 
لذا ي�سبح ال�سوؤال املهم الذي تواجهه اجلامعة هو كيف �سيت�سنى لها  ان توفق 

بني دورين متناق�سني: 
التكيف مع ال�سوق من جهة، وهو تكيف ل يعني �سوى اخل�سوع لإمالءات . 1

من يتحكم بهذا ال�سوق من قوى �سيا�سية واقت�سادية )اأي من لعبني غري 
تربويني ومن م�سادر غري تربوية حملية ودولية...( .

واملفكرين(، 2.  الرتبويني  )اأدوار  املعرفة  انتاج  يف  ثانية  جهة  من  دورها   
وهذا الدور يتجاوز ال�سوق اإىل ما هو اأبعد من ذلك بكثري. اأي اإىل حيث 
حدود  تتجاوز  اأن  ميكن  حيث  واإىل  لذاتها  قيمتها  على  املعرفة  حت�سل 

الزمان واملكان اي�سا”.    
يواجه  اجلنوب،  عامل  يف  امل�سابهة  البلدان  من  كثري  ويف  العربية  بلداننا  يف 
التعليم العايل حتديات اأخرى كثرية بع�سها مماثل لتلك التي يواجهها هذا التعليم 
يف الغرب،  خ�سو�سا” اإ�سكالية العالقة مع دولة الرعاية على �سبيل املثال، هذه 
الدولة التي ح�سنت التعليم العايل منذ بداياته يف منت�سف القرن املا�سي، مع 
هذا  عن  واملتدرج  اجلزئي  الرتاجع  اإىل  اليوم  وتتجه  ال�ستقالل،  دولة  تبا�سري 
الدور، مبوازاة ت�سجيع التعليم العايل اخلا�س ومنحه الرتاخي�س املالئمة ملناف�سه 
التعليم اجلامعي احلكومي... لكن هذا التعليم يف الوقت نف�سه، وخالفا” ملثيله 
الغربي، ل يزال يفتقر يف كثري من احلالت اإىل ا�ستخدام التكنولوجيا واإىل مواكبة 
تطوراتها يف العملية التعليمية. وهو يفتقر اأي�سا” اإىل ال�سرتاتيجية التي حتدد 
والتنمية ال�ساملة خ�سو�سا”.  اإطار التعليم عموما”،  دوره ومهامه واأهدافه يف 
لوحده  غالبا”  يغرد  العربية  البلدان  معظم  يف  العايل  التعليم  اأن  نلحظ  لذا 
خارج �سرب الروؤى التنموية ال�ساملة، وخارج �سرب ال�سرتاتيجيات الجتماعية 
والتعليمية واملعرفية، .بحيث ي�سبح احلديث عن اإ�سالح التعليم العايل، اأو حتى 



29

التعليم العايل بني القيمي والوظيفي

عن عالقته ب�سوق العمل، من دون التفكري يف اإ�سالح �سامل للتعليم يف مراحله 
كافة، ومن دون البحث يف طبيعة العالقة بني اجلامعة واملجتمع، مثابة جهد من 

دون طائل...
يربر اأن�سار ربط اجلامعة ب�سوق العمل بالتكاليف التي تتكبدها الدولة لالإنفاق 
اأ�ساتذتها  وعدد  اجلامعة  طالب  عدد  خف�س  هوؤلء  يريد  ولذا  اجلامعة،  على 
ذلك،  ويف  بخ�سخ�ستها.  التفكري  اإىل  و�سول”  اإليها،  الإنت�ساب  ر�سوم  وزيادة 
كما يبدو للوهلة الأوىل، تناق�س �سارخ بني منطقني: منطق “حديث” يبحث يف 
اجلامعة عن منظومة ربحية جتارية )منطق ال�سوق(، ومنطق “تقليدي” يريد 

للجامعة دورا”  اأخالقيا” وعلميا” ومعرفيا”.
مل يطرح مثل هذا النقا�س يف ال�سابق يف البلدان العربية حول دور اجلامعة 
خلريجي  بعيد  حد  اإىل  توؤمن  الرعاية  حكومات  كانت  العمل.  ب�سوق  وعالقتها 
اجلامعات عمال” اأو وظيفة يف املوؤ�س�سات احلكومية املختلفة. فتمت�س الوظائف 
احلكومية ن�سبة كبرية من اخلريجني، وقد اأتاحت فرتة بناء الدولة وموؤ�س�ساتها 
يف اخلم�سينيات حتى ال�سبعينيات تنفيذ هذه ال�سرتاتيجية من دون اأي عقبات. 
الثمانينيات( �سهدت تخمة يف موظفي املوؤ�س�سات  ال�سنوات الالحقة )منذ  لكن 
ويف  احلكومية  املوؤ�س�سة  ترهل  يف  �ساهمت  اإدراية  بريوقراطية  اأنتجت  الر�سمية 
تربير التفكري الالحق املحلي والدويل يف كيفية معاجلة اخللل الذي حلق بهذه 
املوؤ�س�سة احلكومية. ومن بني تلك الأفكار الجتاه نحو تقلي�س اللتزام احلكومي 
بالتوظيف )التعاقد الوظيفي( وتقلي�س النفاق احلكومي على التعليم، ويف الوقت 
من  اخلريجني  بدوره  ي�ستقطب  اأن  يفرت�س  الذي  اخلا�س  القطاع  تعزيز  نف�سه 
اجلامعات، وكذلك التفكري يف كيفية ربط اجلامعات ب�سوق العمل بحيث ت�سبح 
اجلامعة اأكرث ابتعادا” عن الدرا�سات النظرية واأكرث اقرتابا” من التخ�س�سات 
ذات ال�سلة بحاجات ال�سوق. ومع هذه التحولت يف التفكري يف وظيفة اجلامعة 
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فقد  نف�سه.  العلم  قيمة  اإىل  النظر  يف  مواز  حتول  ح�سل  وانتاجيتها  ودورها 
اىل  يوؤدي  الذي  بالتخ�س�س  عالقة  له  ما  لكل  واملادية  املعنوية  القيمة  ارتفعت 
وظيفة يف ال�سوق، وتراجعت يف الوقت نف�سه على امل�ستويني املعنوي واملادي قيمة 
اأي تخ�س�س قد ل يجد له مكانا” يف �سوق البيع وال�سراء وجني املال والأرباح. 
�ساهم يف الرتويج لهذه الفكرة الأخرية التحولت القت�سادية والجتماعية طوال 
بامل�سرف حمور  املرتبط  ال�سوق  امل�سرف ومن  التي جعلت من  املا�سية  العقود 
املجتمع.  الجتماعية يف  والقيم  والعالقات  املدينة، ثم حمور احلياة  احلياة يف 
وحتولت بعد ذلك قيمة الإن�سان تدريجيا” اإىل ما ميلك ولي�س اإىل ما يعرف اأو 
ما يكون. وهو ما عرب عنه اإريك فروم يف كتابه ال�سهري “بني امللكية والكينونة” 
الذي انتقد فيه املجتمع الغربي احلديث الذي  بات ميجد قيمة امللكية  اأكرث من 

اأي قيمة اإن�سانية اأخرى )قيمة الكينونة(.
قيمة  الأخري  هذا  يعد  مل  التعليم  اإىل  النظرة  يف  القيمي  الرتاجع  هذا  مع 
اإن�سانية عليا بحد ذاتها بغ�س النظر عن الوظيفة التي �سيح�سل عليها املتعلم. 
مل يكن الأمر كذلك يف كل احل�سارات العظيمة التي رفعت �ساأن العلم والعلماء. 
فلم ي�ساأل اأحد يوما” ماذا كان يعمل �سقراط اأو اأفالطون اأو الغزايل اأو ابن عربي 
اأو رو�سو اأو فولتري اأو جمال الدين الأفغاين ... اأو �سواهم من العلماء والفال�سفة 
قبول  اأقرانه  على  عاب  العلماء  بع�س  اأن  حتى   ... وامل�سلحني  املفكرين  من  اأو 
وقال  عليه.  احل�سول  ميكن  اأجر  اأي  من  اأ�سمى  العلم  لأن  التعليم،  على  الأجر 
من  خري  العلم  بني  يا  )ع(  علي  الإمام  وقال  الرتب.  اأعلى  العلم  رتبة  اأن  اآخر 
املال، العلم يحر�سك واأنت حتر�س املال، والعلم حاكم واملال حمكوم، والعلم يزكو 
بالإنفاق واملال تنق�سه النفقة... واملق�سود من ذلك كله اأن العلم هو احلاكم وهو 
املرجعية الأ�سا�س قبل اأي مرجعية اأخرى. اإنها بتعبري اآخر اأ�سالة العلم، واأ�سالة 

املعرفة. ولي�ست ا�سالة ال�سوق، اأواأ�سالة البيع وال�سراء. 
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هذه لي�ست دعوة اإىل بطالة املتعلمني. ولكنها تاأكيد على قيمة العلم اأول” قبل 
قيمة ال�سوق الذي �سيحدد للمتعلم ما ينبغي عليه اأن يفعله. والذي �سيحدد قيم 
النا�س ومكانتهم الجتماعية من خالل ما ميلكون ولي�س من خالل ما يعلمون.        
فتحت اجلامعات العربية النقا�س منذ �سنوات حول بطالة اخلريجني، وحول 
التجارة  منظمة  اإىل  الدول  ان�سمام  تزايد  ومع  العمل.  ب�سوق  اجلامعة  عالقة 
العاملية، ومعها الرتابط مع الأ�سواق الدولية... بات من الطبيعي اأن ن�سهد انعقاد 
ال�سعودية و�سواها لبحث  املوؤمترات يف املغرب والكويت والردن ولبنان واململكة 
م�ستقبل هذه العالقة بني اجلامعة و�سوق العمل. وقد انعقد بع�س هذه املوؤمترات 
بدعم وت�سجيع هيئات دولية مثل برنامج متبو�س )Tempus( لالحتاد الوربي 
والذي عقد  “يعمل على التوا�سل والتعاون بني اجلامعات و�سوق العمل”.  الذي 
اأحد موؤمتراته يف الأردن عام 2005 مب�ساركة  حوايل مائتي �سخ�س من الدول 
الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي والدول ال�سريكة يف برنامج متبو�س مبا فيها دول 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. �سمن اإطار “ال�سراكة الأورومتو�سطية”. ويدعم 
هذا الربنامج تطوير نظام التعليم العايل من خالل التعاون املتوازن بني اأوروبا 
و�سركائها يف منطقة البحر الأبي�س املتو�سط ودول البلقان الغربية ورو�سيا ودول 

القوقاز وجمهوريات اآ�سيا الو�سطى. 
ويف جمل�س التعاون اخلليجي ثمة من يتحدث عما ي�سميه “حلاق اجلامعات 
ب�سوق العمل” يف اإطار من املناف�سة بني اجلامعات الوطنية واجلامعات الجنبية 
التعاون  جمل�س  دول  يف  العمل  �سوق  �سبق  بعدما   املناف�سة(،  يف  التكافوؤ  )عدم 
اخلليجي تطور التعليم بخطوات عديدة. وهذا ما جعل دول املجل�س ت�سعى لتطوير 
العمل  �سوق  القائمة بني متطلبات  الفجوة  لردم  التعلمية يف حماولة  موؤ�س�ساتها 
واملناهج التعليمية. لكن امل�سكلة التي ت�سبه اإىل حد بعيد ما يجري يف بلدان عربية 
اأخرى اأن اجلامعات الوطنية يف دول اخلليج مل تكن قادرة على تقدمي موؤهالت 
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التطور، وخ�سو�سًا يف املجالت  ال�سريعة  ال�سوق  العايل الذي حتتاجه  بامل�ستوى 
اجلديدة واحليوية... وبدًل من هجرة طالب اخلليج  اإىل اخلارج �سهدنا هجرة  
هذه   طالئع  ا�ستقبل  من  اأول  الإمارات  وكانت  اخلليج.  اإىل  الأجنبية  للجامعات 
اأحداث احلادي  وبعد  الأمريكية يف دبي عام 1995،  بتاأ�سي�س اجلامعة  الهجرة 
افتتاح  ع�سر من �سبتمرب 2001 زاد عدد هذه اجلامعات، ففي قطر وحدها مت 
اأربع جامعات اأمريكية جديدة هي: وايل كورنيل كارنيغي ميلون وتك�سا�س اإيه اأند 

اأم وجورج تاون.  
ندوة   )2010/2/17( عدن  جامعة  يف  القت�ساد  كلية  نظمت  اليمن  ويف 
علمية بعنوان »خمرجات جامعة عدن وعالقتها ب�سوق العمل – كليتي القت�ساد 
القت�ساد  كلية  من  ومتخ�س�سني  اأكادمييني  جمعت  اأمنوذجًا«،  والهند�سة 
وعدد من رجال الأعمال »لإقامة عالقة �سراكة وتكامل مع القطاع اخلا�س مبا 
�سي�سهم يف حت�سني خمرجات اجلامعة وتلبيتها حلاجات اجتماعية »، ومبا ميكن 
خريجيها  خدمة  عن  ف�ساًل  املجتمع  خدمة  يف  )اجلامعة(  ر�سالتها  حتقيق  من 
بتاأهيلهم وت�سليحهم باملعارف واملهارات لي�سحوا قادرين على املناف�سة يف �سوق 

العمل املحلية ودول اجلوار.
ومن �سوريا دعت اخلبرية يف جمال �سوق العمل وتطوير املوارد الب�سرية �سابينا 
�سرورة  واإىل  العمل«  ب�سوق  اجلامعات  ربط  اإىل  الوروبي-  الحتاد  -من  روث 
مواءمة مناهج التعليم اجلامعي لحتياجات �سوق العمل عن طريق الت�سبيك مع 
ومعرفة  والدولية  املحلية  العمل  �سوق  واخلا�س يف  العام  القطاعني  ال�سركاء يف 
يف  روث  وراأت  اجلديد.  اجلامعي  اخلريج  توظيف  عند  العمل  اأرباب  متطلبات 
العملية  اإك�ساب خريجها اخلربة  اأن على اجلامعة  حما�سرتها )2010/2/10( 
اأ�سا�سي ل�سوق العمل الذي يرغب بخريج موؤهل  خالل درا�سته بها وهذا مطلب 
علميًا وعمليًا ولديه خربة ويتم ذلك من خالل الدورات وور�سات العمل التي تقام 
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بني اجلامعة واملوؤ�س�سات وخمتلف الفاعليات الأخرى. كذلك رفع كفاءة العاملني 
يف اجلامعات نف�سها وتدريبهم مبا يالئم التطورات العملية والتعليمية.

 واأعدت جامعة الكويت درا�سة حول مواءمة خمرجاتها مع احتياجات �سوق 
خططها  مع  والتن�سيق  الرتابط  يف  الدولة  �سيا�سة  �سمن  وذلك  الكويتي  العمل 
التعليم  موؤ�س�سات  تنتهجها  التي  ال�سرتاتيجية  وال�سيا�سة  والتنموية  امل�ستقبلية 

العايل.
ويف لبنان، بداأت جمموعة من الطالب اجلامعيني البحث عرب موقع اإلكرتوين 
ا�ستحدثوه با�سم »ال�سوق اللبنانية” ، عن حّل م�سكلة مزمنة ا�سمها عدم التن�سيق 

بني الخت�سا�سات اجلامعية وحاجة �سوق العمل.
باإن�ساء  احلكومة  اإقناع  اإىل  التو�سل  هو  ال�سباب  اإليه  يطمح  ما  اأهم  ولعل   
موؤ�س�سة عامة اأو مديرية ت�سرتك فيها وزارات الرتبية والتعليم العايل والقت�ساد 
التعليم  وتوحيد  الأ�سواق  درا�سة  مهمتهما  تكون   الجتماعية،  وال�سوؤون  والعمل 

اجلامعي تبعًا ملتطلبات هذه ال�سوق وحاجات التنمية يف البالد.
اإن م�سكلة الدعوة اإىل ان�سجام التعليم العايل يف لبنان مع �سوق العمل اأنها مل 
روؤية ا�سرتاتيجية �ساملة  باأي م�سروع ر�سمي لإ�سالح حقيقي وفق  تكن مرتبطة 
معرفية واقت�سادية ووطنية للجامعة اللبنانية. ومن غري املعلوم حتى كتابة هذه 
ال�سطور ما هي ا�سرتاتيجية الدولة اللبنانية جتاه التعليم العايل: هل هي ت�سجيع 
القطاعات  التي متتدح ف�سائلها يف  ان�سجاما« مع اخل�سخ�سة  التعليم اخلا�س 
اخلا�س  القطاع  من  الطالب  جلذب  اللبنانية  اجلامعة  تعزيز  هي  اأم  الأخرى؟ 
اليها؟. لكل واحد من هذين اخليارين ا�سرتاتيجية يجب اأن تكون وا�سحة ومعها  

امل�ساريع والربامج املالئمة. خ�سو�سا« واأنه:
 مل يح�سل اأي ربط بني تطوير مناهج التعليم يف معظم كليات اجلامعة 1. 

وبني مناهج التعليم يف املرحلة الثانوية )بحيث يكون هذا التكامل جزءا” 
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من الت�سور ال�سرتاتيجي ال�سامل ملا تريده الدولة من التعليم )مبا فيها 
العالقة مع �سوق العمل(. 

معظم حماولت تطوير مناهج اجلامعة وبراجمها جاءت موؤخرا” على . 2
برامج  يف  ح�سل  الذي  التغيري  مع  للتكيف  اخلارجية  ال�سغوط  خلفية 
التعليم اجلامعي الوروبي)نظام LMD(. ومل تاأت بناء لأولويات و�سعتها 
اجلامعة بالتعاون مع اهل اخلربة والخت�سا�س  يف املجالت كافة، مبا 
ثم  املا�سية،  العقود  لبنان يف  الذي ح�سل يف  التغيري  مع  اأول”  ين�سجم 
مع  ثم  اليها،  نتتمي  التي  املنطقة  الذي ح�سل من حولنا يف  التغيري  مع 

التحولت املختلفة يف العامل املعرفية والثقافية واملهنية... 
اإن املبادىء التي حتكم اأهداف التعليم العايل- بح�سب ورودها يف الوثائق 

الر�سمية اللبنانية-  هي على ال�سكل الآتي:
اكت�ساب املعارف واملهارات	•  
التكيف مع احتياجات املجتمع	•  
ربط التعليم العايل بحاجات �سوق العمل	•  
ن�سر املعارف املتخ�س�سة وتطويرها	•  
اإنتاج نخب املجتمع وقواه املحركة	•  

على �سوء هذه املبادئ، وا�ستنادا« اإىل ما �سبق ل ميكن اخت�سار مهمة التعليم 
العايل بح�سن العالقة مع �سوق العمل فقط. بل على اجلهات الر�سمية اأن:    

 متتلك روؤية ا�سرتاتيجية وا�سحة جلهة وظيفة اجلامعة اللبنانية ودورها 1. 
وهويتها  )ما هو املطلوب من اجلامعة اللبنانية؟ اأي دور علمي؟ اأي دور 
وطني؟ تعزيز اأي هوية واأي انتماء؟ واأي عالقة ب�سوق العمل؟ اأي عالقة 
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باإقت�ساد املعرفة وباإنتاجها؟(. اأي اأن �سوق العمل هو واحد من اأهداف 
اجلامعة ولي�س هدفها الوحيد.

متتلك روؤية تنموية �ساملة تكون اجلامعة اللبنانية جزءًا  منها، اإىل جانب . 2
املوؤ�س�سات الأخرى ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجتماعية...

هكذا تعي�س اجلامعات العربية املختلفة  قلق العالقة مع �سوق العمل. ولي�س 
قلق املعرفة كقيمة عليا. لكن امل�ساألة املهمة ل تكمن هنا فقط. بل يف دور اجلامعة 
الذي يخت�سره هذا الإهتمام بتلبية حاجات ال�سوق )الدور الوظيفي(. لأن هذا 
التكيف هو الذي يطرح بدوره الكثري الكثري من الأ�سئلة حول م�ستقبل اجلامعة 
وم�ستقبل التعليم العايل نف�سه. وحول م�ستقبل هذه العالقة مع �سوق العمل ومع 
القيم التي تفر�سها هذه العالقة مع هذا ال�سوق... بحيث بات على �سبيل املثال 
اأول«  مواءمته  مدى  يف  هو  فيها  تعليمي  منهاج  اأي  اأو  جامعة  اأي  تقدم  مقيا�س 
واأخريا« ل�سوق العمل. فاإذا قيل على �سبيل املثال اأن هذا التخ�س�س يف هذا العلم 
من العلوم لي�س له فر�س عمل جيدة اأو اأكيدة فاإن ال�ستنتاج املبا�سر هو اأن هذا 
اأي ت�سكيك  اأو حتى  اأي ت�ساوؤل  اأن ي�ستتبع ذلك  التخ�س�س ل قيمة له، من دون 
يف �سوق العمل نف�سه ويف مدى حاجة النا�س اإىل هذا ال�سوق اأو يف مدى م�ساهمة 
ما اأنتجه هذا ال�سوق من �سلع ومن وظائف يف تطور املجتمع ويف تنميته الفعلية. 
ال�ستهالك  نحو  املجتمع  دفع   يف  ال�سوق  لهذا  ال�سلبي  التاأثري  مدى  يف  حتى  اأو 

والتبذير غري املنتج... 
تغيري  فقط  لي�س  يفرت�س  العمل،  ب�سوق  وجناحها  اجلامعة  مهمة  ح�سر  اإن 
الربامج واملناهج وطرائق التعليم، اأو تغيري طريقة النظر اإىل التعليم اجلامعي 
وقيمته، بل يفرت�س اأي�سا« على امل�ستوى العملي الت�سدد يف �سروط قبول الطالب 
الكثريين  وحرمان  الطالب  ا�سطفاء  اإىل  عودة  تلقائيا«  يعني  ما  اجلامعة.  يف 
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العقود  يف  �سادت  التي  الدعوات  لكل  خالفا«  باجلامعة  اللتحاق  من  منهم 
وهذا  العايل.  التعليم  يف  اجلميع  حق  على  ت�سدد  كانت  والتي  الأخرية  اخلم�سة 
يعني اأي�سا«ا�سطفاء اخلريجني الذين �سيلتحقون ب�سوق العمل. اأي اأن البطالة يف 

هذه احلالة �ستبداأ قبل اللتحاق باجلامعة ولي�س بعد التخرج منها فقط.
اإن اختزال التعليم العايل بالدور الوظيفي )العالقة مع �سوق العمل(، يفتح 
التعليم.  هذا  على  الدولية  القت�سادية  املنظمات  تاأثري  حول  اأي�سا«  النقا�س  
لأن كل من له عالقة ب�سوق العمل اأو يعمل يف هذا ال�سوق على م�ستوى اأفراد اأو 
جماعات اأو موؤ�س�سات �سوف يكت�سف �سريعا« مدى ترابط هذا ال�سوق وما يجري 
البنك الدويل  الدولية من  فيه من عالقات وتبادلت مع املنظمات القت�سادية 
اإىل منظمة التجارة العاملية، اإىل املوؤ�س�سات الأخرى التي ت�سبهها من حيث الدور 
والوظيفة. واإذا كان تاأثري املنظمات وال�سركات القت�سادية جليا« على امل�ستوى 
�سركة  اأن  الربيطانية يف )2010/5/28(  »التاميز«  ال�سيا�سي )ذكرت �سحيفة 
الوزراء  رئي�س  اأر�سله  الذي  اخلطاب  �ساغ  من  هي  الهولندية  النفطية  »�سل« 
مل�ساعدتها  القذايف،  معمر  الليبي  الرئي�س  اإىل  بلري  طوين  ال�سابق  الربيطاين 
ت�ساوؤلت  »يثري  ما  دولر،  مليون  قيمته 500  نفطي مع طرابل�س،  تاأمني عقد  يف 
مع  عالقاتها  حت�سني  اإىل  حينها،  بريطانيا  توجه  وراء  احلقيقية  الدوافع  حول 
بحاجة  يزال  ل  القت�سادية  وال�سركات  املنظمات  هذه  تاأثري  فاإن  ليبيا...”( 
جتارة  حول  العام  فـ«التفاق  الرتبوية.  امل�ستويات  على  التو�سيح  من  املزيد  اإىل 
اخلدمات« AGCS على �سبيل املثال )الذي ترعاه منظمة التجارة العاملية( اأثار 
ولتاأثريه على  العامة  وامل�سالح  ال�سلطة،  لدور  لتهديده  نظرا”  وا�سعة  انتقادات 
نوعية التعليم. لأن حترير التبادل التجاري ميكن اأن يغري بعمق طبيعة خدمات 
التعليم العايل. ومع العجز احلكومي عن مواكبة حاجات التعليم العايل اجلديدة 
 .)Entreprise( الـ اأمام ظاهرة جديدة هي ظاهرة جامعات  الطريق  فتحت 
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وا�سع  اجلامعات  من  النوع  هذا  اأ�سبح  املثال  �سبيل  على  املتحدة  الوليات  ففي 
تناف�س  املهني  التمكني  ويف  التقني  الإعداد  يف  تخ�س�ساتها  وباتت  النت�سار. 
يف  ال�ستثمار  فوائد  متامًا  تدرك  وهي  الر�سمية.  املوؤ�س�سات  يف  املهني  التعليم 
امل�ستهلكني.  خلدمة  الولوية  وتعطي  والتعليم،  للتعلم  جديدة  ا�سرتاتيجيات 
بحيث دخلت بقوة يف �سوق الرتبية والعداد، وهي حتظى يف حالت كثرية بدعم 
التناف�س يف  التجديد من خالل  ت�سجع  اأن هذه اجلامعات  تعتقد  التي  احلكومة 
قطاع �سناعة الرتبية )indudstrie de l’education(. خ�سو�سًا واأن اتفاقية 
التجارة العاملية تفر�س حترير ال�سواق. وهذا يعني حترير �سوق التعليم العايل 
اأي�سًا. ما ي�سعف �سلطة الدولة على هذا التعليم مثلما ت�سعف هذه ال�سلطة على 
القطاعات التجارية والقت�سادية التي باتت تخ�سع لالأ�سواق ولل�سروط الدولية 

اأكرث من خ�سوعها لل�سروط اأو الإمالءات املحلية اأو القومية...
هم  وحدهم  والأ�ساتذه  الطالب  يعد  مل  العايل،  التعليم  م�سهد  تغري  لقد 
التعليم.  هذا  على  املوؤثرة  واملادية  القت�سادية  الدوافع  تزايدت  فقد  الفاعلون. 
اأمام م�ساهمني دوليني يف اخلدمات الرتبوية. واأ�سبحت الدوافع الربحية  وبتنا 
حقيقة واقعية لي�س فقط يف املوؤ�س�سات اخلا�سة بل ويف حالت كثرية يف املوؤ�س�سات 
احلكومية. لقد ات�سع اجلانب التجاري للرتبية، ما يفر�س على املعنيني مب�ستقبل 
لتخاذ  العايل  التعليم  على  التجارة  حترير  تبعات  اإدراك  اجلامعي  التعليم 
ونوعيته.  العايل  التعليم  متا�سك  على  التهديدات  لتقلي�س  املنا�سبة  الإجراءات 
 Bien”اإن اتفاق تبادل اخلدمات الرتبوية ميكن اأن يهدد التعليم “كمنفعة عامة
هو  كما  املنطق،  وهذا  والطلب.  العر�س  ملنطق  �ستخ�سع  اجلامعة  لأن   Public
 Globalisation et Universite’s Nouvel( ثابت  وغري  متبدل  معلوم، 
espace،nouveaux acteurs،editions Unesco2003،P90 (. و�ستطغى 
الأهداف والأولويات التجارية على التعليم العايل قبل اأي اأهداف اأخرى اأ�سا�سية 
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مثل التنمية الجتماعية والتنمية الثقافية والعلمية، ومثل دور الرتبية يف تعزيز 
اخلرباء  اأحد  يقول  البع�س...  ذلك  اإىل  يطمح  كما  واملواطنة،  الدميقراطية 
الغربيني يف جمال الدفاع عن اإ�سالح التعليم العايل: “اإن العوملة ميكن اأن ت�ساعد 
بلدا” على ال�ستفادة من منتجات التعليم العايل. اإن اإحدى م�ساكل العامل العربي 
ال�سباب يتخرجون من اجلامعة ول  الكثري من  اأن  والأردن  بلدان مثل م�سر  يف 
اإ’ن جمود اأ�سواق العمل وف�سل التوا�سل مع �سبل التجارة العاملية  يجدون عماًل. 
اأدى اإىل عزلة ن�سبية واإىل جمود اقت�سادي يف ق�سم كبري من ال�سرق الأو�سط. اإن 
ح�سول اأعداد كبرية من ال�سبان على تعليم جيد من دون احل�سول على وظيفة 
ميكن اأن ي�سبب ال�سرابات. اإن اندماجا” منا�سبًا يف القت�ساد العاملي ميكن اأن 
يحفز القت�سادات ويحرك ال�ستثمارات الأجنبية واأن يخلق الوظائف. وي�سمح 

للبلدان بال�ستفادة من خمرجات اأنظمة التعليم العايل فيها... 
اإن ما تقدم يعني اأن على اخلرباء التجاريني والقانونيني اأن يدر�سوا اجلوانب 
يتعلق  ما  ولكن  الرتبوية.  للخدمات  احلر  التبادل  اتفاق  يف  والقانونية  التقنية 
بال�سيا�سات العامة مثل التمويل والإلتحاق باجلامعة ونوعية التعليم يجب اأن تبقى 
يف الإطار الرتبوي، ويجب األ تخ�سع  لإتفاقيات منظمة التجارة العاملية. وعلى 
الرتبويني اأن يدر�سوا كيف ميكن تطبيق كل اجلوانب املتعلقة باخلدمات الرتبوية.

اإن التقارب املقرتح للجامعة مع ال�سناعة وامل�سنع )�سوق العمل( �سوف يغري 
بال �سك قاعدة عالقتها مع باقي املجتمع.

• فهل مبقدور اجلامعة اأن تدخل يف مثل هذه العالقة اجلديدة ال�سيقة مع 	
للمنفعة  م�ستقلة  كموؤ�س�سة  دورها  نف�سه  الوقت  يف  حتفظ  واأن  ال�سناعة 

العامة؟
• وكيف ميكن للجامعة اأن تتحدث عن التنمية الإن�سانية والتنمية القت�سادية 	

وعن التنمية الجتماعية، والتنمية امل�ستدامة... واأن ت�ساهم فيها اإذا هي 
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التعليم العايل بني القيمي والوظيفي

تزداد  التي  والإن�سانية  والقت�سادية  الجتماعية  امل�ساواة   عدم  قبلت 
ات�ساعا يف عامل اليوم؟ وعدم امل�ساواة، هو نتيجة حترير الأ�سواق وعوملتها 

التي زادت الأغنياء غنى والفقراء فقرا”؟؟
العمل  ب�سوق  العايل  التعليم  عالقة  حول  و�سائكة  كثرية  الأ�سئلة  تبدو 
)بالوظيفة(. ول تبدو الإجابات �سهلة وي�سرية ا�ستنادا” اإىل هذا الرتابط املعقد 
بني امل�ستويات القت�سادية واملعرفية والتجارية... وبني امل�ستويات الدولية واملحلية 
يف التاأثري �سواء على �سوق العمل اأو على �سري املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة. لكن 

من كل ما تقدم ميكن ا�ستنتاج ما يلي:
• التي 	 الأولوية  حتديد  هي  املهمة  هذه  �سعبة.  مهمة  اأمام  اجلامعة  تبدو 

�ستجعلها هدفا”  لوجودها. هل هي تلبية حاجات �سوق العمل، اأم تلبية 
وكيف  ال�سوق؟  املفرت�سة مع  العالقة  النظر عن  بغ�س  املعرفية  الأهداف 
تبلور اجلامعة دورها على �سوء التحولت املعا�سرة، )التطور التكنولوجي، 
توائم  يف  بحيث  البطالة...(  تفاقم  ال�سواق،  ترابط  التجاري،  التحرير 
توازن دقيق ومنطقي بني املعرفة كقيمة اإن�سانية عليا )واإعادة الإعتبار اإىل 
هذه املعرفة كاأحد اأهم املحددات احل�سارية لأي اأمة من الأمم( وبني �سوق 
العمل ك�سرورة اجتماعية واقت�سادية... وب�سبب هذه املهمة ال�سعبة جتد 
اجلامعات نف�سها يف مواجهة �سغوط متناق�سة: من جهة دورها التقليدي 
املعريف الذي يحتم عليها الإنفتاح على كل التبادلت الفكرية العاملية ومن 
عملية  يف  م�ساهمة  من  منها  واملجتمع  احلكومات  تتوقعه  ما  ثانية  جهة 
التنمية القت�سادية املحلية. اإن التوازن ال�سحيح بني املهام العاملية واملهام 

املحلية هي اي�سا” مهمة لي�ست ي�سرية.
• اإن اأحد اأهم اأهداف التعليم العايل هي اإعداد النخب والقادة امل�ستقبليني. 	

ولكن على هوؤلء اأن يعملوا يف عامل يزداد تعقيدا” على امل�ستويات كافة. واأن 



40

اجلــــــلــــــ�ــــــصــــــة الأولـــــــــــــــــــــــى

يت�سدوا مل�ساكل غري عادية. لذا على براجمنا اجلامعية اأن تكون منا�سبة 
لإعداد هوؤلء القادة ملثل تلك املهام والتحديات، ولي�س ل�سوق العمل فقط.       

ختاماً:

من املوؤكد اأن املجتمع يريد من اجلامعة اأن تعطيه متخرجني ذوي اخت�سا�س 
جيد وذوي مهارات مالئمة. ولكن من املهم األ نغفل اأو نتجاهل اأن املجتمع يحتاج 
اي�سا”، وقبل اأي �سئ اآخر اإىل  مفكرين ونخب “ت�سنعهم”  اجلامعة، ومهمتم 
التفكري يف  و  التب�سر يف م�ساكل جمتمعاتهم  اأحد غريهم(  هم )ولي�ست مهمة 
احللول املنا�سبة لها، ويتطلعون يف الوقت نف�سه اإىل م�ستقبل اأف�سل لالإن�سانية... 
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الف�صل الثالث

جتربة املركز ال�صالمي للتوجيه والتعليم العايل

يف التوجيه املهني والر�صاد الرتبوي

اأ. كمال لزيق
مدير التوجيه يف املركز ال�شالمي للتوجيه والتعليم العايل

اخللفية احلاكمة:

ال�شتفادة من اجلدلية القائمة بني الأ�شول العلمية واحلاجات الفعلية:. 1

الرتكاز  نقطة  العلمية  الأ�س�س  من  ُمتخذًة  اجلمعية  جتربة  انطلقت 
احلاجات  وحتاكي  الواقع  لتالقي  اإمنا  الفكري،  الرتف  حالة  يف  لتقع  ل 
العلمية  احلالة  اأن  مبعنى  هنا  واجلدلية  ورا�سخة.  متينة  بخلفية  الفعلية 
توجه وُتر�ّسد الواقع امليداين، وان امليدان يزّود النظرية باآفاق جديدة مل 
التوجيهية  لالأن�سطة  اإغناًء  النتيجة  فتكون  قبل،  من  يعاينها  اأو  ي�سهدها 
والإر�سادية ذات احلاجة الفعلية، وا�ستفادة ق�سوى من جانب املتعّلمني. 
وبع�سها  العلمية،  النظرية  اأ�سالة  اإىل  ت�ستند  التجارب  بع�س  كانت  اإذا 
الأ�سالة  اعتربت  فاإن جتربتنا  امليدانية،  التجربة  اأ�سالة  يتكاأ على  الآخر 

لالإثنني معًا، يرفد اأحدهما الآخر على الدوام.
1 .
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الإميان بالقابليات والقدرات وامليول عند املتعلم:. 2
وامليول   ،Haward Gardner لـ  املتعددة  الذكاءات  نظرية  �سّكلت 
لنظرية  بناًء  املختلفة  املهنية  وال�سخ�سيات   ،Mensa لـ  املتنوعة  املهنية 
جون هولند John Holland، بالإ�سافة اإىل ما اأودعه اهلل تعاىل يف كينونة 
الإن�سان من قدرات وا�ستعدادات، واإمياننا النافذ بتكرمي اهلل لالإن�سان “ 
ولقد كّرمنا بني اآدم”، واعتقادنا بالعدالة الإلهية يف هذا الوجود، وحتديدًا 
الوجود الإن�ساين، �سّكل كل ذلك الأر�سية اخل�سبة لتبني اجلمعية �سعارًا 

را�سخًا يف عملها: “ ل يوجد اإن�سان فا�سل، بل اأنظمة تربوية فا�سلة”.
التاأكيد على حمورية املتعلم:. 3

الأهداف  ُت�ساغ  حيث  والإر�ساد،  التوجيه  عملية  حمور  هو  املتعّلم 
�سبيل  يف  الذاتي  الر�سا  وحتقيق  وحاجاته،  لتتالئم  والربامج  والأن�سطة 
ي�سلك  هذا  وعلى  والقدرات.  املواهب  اإطالق  يف  ت�ساهم  جمتمعية  �سحة 
املتعّلم درب حمل امل�سوؤولية واتخاذ القرارات على �سبيل التدرج الطبيعي 
مقدمًة لإعداده املعريف واملهاراتي والقيمي خلو�س معرتك احلياة العملية 

واملهنية بعد التخرج.
اإ�شراك كل عنا�شر العملية التوجيهية الإر�شادية:. 4

حتتاج حمورية الطالب اإىل �سبكة اأمان حتفظها من املوؤثرات املحيطة، 
فاإذا كان الطالب هو املحور فال بد له من اأ�سعة ي�ستكمل بها الدائرة. لذا 
اقت�سى العمل مع كل عنا�سر العملية التوجيهية والإر�سادية وهم: الأهل، 

املعلمون، املر�سدون، املدراء.
تعزيز القيم الإن�شانية العالية:. 5

ل يكفي اأن ن�ساهم يف �سياغة و�سنع اأهل الفن من مهند�سني، واأطباء، 
نوعية  بالنا  ي�سغل  بل  الفنون،  من  وغريها  ِحرف  واأ�سحاب  ومعلمني، 
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على  املتعّلم  ُي�ساغ  التي  والكيفية  اإليها،  ونطمح  ن�ستهدفها  التي  القيم 
اأ�سا�سها؛ فالغاية ل تربر الو�سيلة. ففي مقابل قيم العوملة التي قامت على 
بحاجات  الذاتية  املعرفة  قيمة  وتقزمي  احلاجات،  بتلبية  الفرد  اخت�سار 
Digit يف �سبكة ال�سركات  اإلكرتوين  �سوق العمل، وت�سييل الإن�سان كرقم 
لهذه  متعلم متجاوز  اإىل جيل  نطمح  للقارات؛ يف مقابل كل هذا  العابرة 
ال�سيغة ال�سوقية )من ال�سوق(، ليتخذ لنف�سه قيمًا حترتم الإن�سان باأبعاده 
كافة: الجتماعية، والثقافية، والروحية، والعقلية، واجل�سدية، ليكون جزًء 
متفاعاًل مع بيئته املحلية والوطنية. كما يحرتم العلم واملعرفة كقيمة ذاتية.

مفهوم التوجيه والإر�صاد الرتبوي

م�ساعدة  اإىل  تهدف  مة  وُمنظَّ ط  خُمطَّ عملية  هما  والإر�ساد  التوجيه  اإن      
الطالب اأو املتعلم كي يفهم ذاته ويعرف قدراته وينمي اإمكاناته ويحل م�سكالته 
اأهدافه  لتح�سيل  ُمقدمًة  والرتبوي،  والجتماعي   النف�سي  التوافق  حتقيق  بغية 
وغاياته يف احلياة ليكون ع�سوًا فاعاًل يف بيئته وجمتمعه حمققًا بذلك الإكتفاء 

وال�سعور بالر�سا الذاتي.

خ�صائ�ص التوجيه

الت�ساع وال�سمولية واحتواء عملية الإر�ساد.	•
اإمداد الطالب باملعلومات  املتنوعة، وتنمية �سعوره بامل�سوؤولية.	•
واللقاءات 	• واملحا�سرات  كالندوات  اأ�ساليب  بعدة  التوجيه  خدمات  تقدمي 

والن�سرات وال�سحف واللوحات والأفالم والإذاعة املدر�سية وغريها.
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خ�صائ�ص الإر�صاد

ُي�سكل اجلانب الإجرائي  العملي املتخ�س�س.	•
)املتخ�س�س( 	• املر�سد  بني  املتبادلة  الثقة  بفعل  تن�ساأ  التي  التفاعلية 

واملُ�سرت�َسد )الطالب(.
م�ساعدة الطالب ب�سكل مبا�سر، م�ستفيدًا من عملية التوجيه ال�ساملة.	•
اعتبار امل�سرت�َسد )الطالب( حمور عملية التوجيه والإر�ساد.	•

مفهوم التوجيه املهني

اإىل  تهدف  وخمططة  منظمة  تربوية  عملية  هو  املهني  والإر�ساد  التوجيه 
م�ساعدة الطالب على اكت�ساف ميوله وقدراته و�سخ�سيته املهنية، واتخاذ القرار 
املهني املنا�سب بحيث يكون قادرًا على العمل باملهنة املنا�سبة الذي ي�ستطيع اأن 

يعد نف�سه لها ويتطور خالل عملية الأداء، حتقيقًا للتوافق النف�سي والجتماعي.

العوامل املوؤثرة يف الختيار املهني عند الطالب

الطالب نف�سه: امليول والقدرات....	•
الإعالم وو�سائل الت�سال.	•
املدر�سة: املدير، املعلم، الناظر، املر�سد.	•
الأ�سرة: الو�سع الثقايف والجتماعي.	•
الأ�سدقاء واملحيط.	•
الفر�س الدرا�سية.	•
�سوق العمل.	•

اجلــــــلــــــ�ــــــصــــــة الأولـــــــــــــــــــــــى
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الإر�صاد الرتبوي مقدمة لزمة للتوجيه املهني

يهدف الإر�ساد الرتبوي بلحاظ املتعلم اإىل:
فهم الذات وتقديرها.	•
معرفة القدرات وتنميتها.	•
اإتقان مهارات التعّلم.	•
اإتقان مهارات احلياة.	•
حتقيق التوافق النف�سي والجتماعي.	•
حتفيز الدافعية للتعّلم.	•

التوجيه املبكر

ميتد التوجيه املهني لي�سمل املراحل الدرا�سية كافة وما بعدها:
التعليم الأ�سا�سي.	•
التعليم الثانوي.	•
التعليم العايل. 	•
الدخول اإىل �سوق العمل. 	•
التطوير الذاتي امل�ستمر.	•

التوجيه املبكر: التعليم الأ�صا�صي

تو�سيع اأفق التالمذة حول املهن عرب الأفالم، وو�سائل اإي�ساح خمتلفة.	•
متاهي الطالب مع املهن التي تربطهم بها جاذبية معينة.	•
�س املر�سد بدايات امليول والإجتاهات املهنية.	• تلمُّ
وجود املكتبة املهنية داخل املدر�سة وزرع بذور الدافعية نحو جمال مهني 	•

معني.



46

التوجيه املبكر: املرحلة الثانوية

اإعطاء املتعلم م�ساحة وا�سعة من التفكري الذاتي والتعبري عن راأيه.	•
م�ساعدة املتعلم على اآليات اتخاذ القرارات.	•
اكت�ساف امليول والقدرات واملهارات الذاتية )اختبارات(.	•
ت�سكيل املعرفة ب�سوق العمل.	•
معرفة اأو�سع باملهن والخت�سا�سات. 	•
الإنت�ساب، 	• �سروط  املعتمدة،  التعليمية  الأنظمة  باجلامعات:  معرفة 

الأق�ساط، الرتاخي�س واملعادلت، املنح.......

الو�صائل والأدوات امل�صاعدة يف عملية التوجيه

بنك معلومات حول املهن والخت�سا�سات.	•
بنك معلومات حول اجلامعات يف لبنان.	•
�سفحة انرتنت.	•
فيديو املهن.	•
من�سورات توجيهية عامة.	•

الو�صائل والأدوات: بنك املهن

 يت�سمن معلومات حول املهن على ال�سكل الآتي:
     اإ�ساءة عامة حول املهنة.	•
     املهام املطلوبة يف املهنة.	•
     املهارات والقدرات املالئمة للمهنة.	•
•	.Holland ال�سخ�سيات املهنية املنا�سبة ح�سب نظرية     
     املهن املرتبطة.	•

اجلــــــلــــــ�ــــــصــــــة الأولـــــــــــــــــــــــى



47

ـــــز ال�ــــصــــالمــــي جتــــربــــة املـــــرك

الو�صائل والأدوات: بنك املهن

يتم اإ�سداره على ال�سكل الآتي:
     عرب قر�س مدمج CD، يوزع جمانًا )20،000 ن�سخة �سنويًا(.	•
     عرب من�سورات وم�ستندات.	•
     عرب �سفحة النرتنت. 	•
     عرب املعر�س التوجيهي املهني ال�سنوي. 	•
     ا�ستخدامه يف ور�س العمل التوجيهية )الطالب واملدرب(.	•

الو�صائل والأدوات: دليل اجلامعات

يت�سمن معلومات حول اجلامعات يف لبنان ت�سمل:
      الفروع والكليات والخت�سا�سات.	•
      �سروط الإنت�ساب، الأق�ساط، واملنح.	•
      النظام التعليمي املعتمد.	•
      ال�سهادات اجلامعية املمنوحة.	•
      العناوين وو�سائل الت�سال.	•

الو�صائل والأدوات: دليل اجلامعات

يتم اإ�سداره على ال�سكل الآتي:
     عرب قر�س مدمج CD ، يوزع جمانًا )20،000  ن�سخة �سنويًا(.	•
     عرب من�سورات وم�ستندات.	•
     عرب �سفحة النرتنت. 	•
     عرب املعر�س التوجيهي املهني ال�سنوي. 	•
     ا�ستخدامه يف ور�س العمل التوجيهية )الطالب واملدرب(.	•
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الو�صائل والأدوات: �صفحة النرتنت

• برامج اخلدمات الرتبوية:	
   منح.. 1
   قرو�س.. 2
   برنامج التكفل.. 3
   رعاية املوهوبني.. 4
   الخت�سا�س املميز.. 5

• دليلك اإىل اجلامعات يف لبنان.	
• اجلامعات يف العامل العربي والإ�سالمي.	
• من�سورات توجيهية.	
• دليل املهن )م�ستند + فيديو(.	
• اإر�ساد تربوي.	
• �سوق العمل.	
• اأخبار واأن�سطة تربوية.	
• رزنامة اجلامعات.	
• معادلت وتراخي�س.	
• مواقع �سبيهة.	

الو�صائل والأدوات: فيديو املهن

 يتم ال�ستفادة منه على ال�سكل الآتي:
•  ي�ستخدم يف الور�س التوجيهية.	
• عرب �سفحة النرتنت.	
• عرب املعر�س التوجيهي املهني ال�سنوي.	

اجلــــــلــــــ�ــــــصــــــة الأولـــــــــــــــــــــــى
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ـــــز ال�ــــصــــالمــــي جتــــربــــة املـــــرك

اإ�صرتاتيجيات التوجيه املهني يف اجلمعية

• اعتبار الإر�ساد الرتبوي مقدمة لزمة.	
• التوجيه املبكر.	
• اعتبار التوجيه املهني ركنًا داخل العملية التعلُّمية-التعليمية.	
• اعتماده ح�سة تعليمية �سمن اجلدول الأ�سبوعي املدر�سي.	
• الإن�سجام مع الأبعاد الجتماعية والأهداف العامة خلطة النهو�س الرتبوي.	
• الكفايات 	 اإي�سال  يف  النا�سطة  واملجموعات  العمل  ور�س  اأ�سلوب  اعتماد 

والأهداف .
• اعتماد ال�سعبة كوحدة اأ�سا�سية يف تطبيق الربنامج .	
• اعتماد مر�سدين تربويني متخ�س�سني يف جمال الإر�ساد.	
• واملعاهد 	 واجلامعات  والخت�سا�سات  املهن  حول  بيانية  قواعد  اإن�ساء 

اجلامعية. 
• اإن�ساء �سفحة الكرتونية، واإ�سدار من�سورات ودوريات.	
• اإقامة املعار�س املهنية.	
• العاملية 	 ال�سهرة  ذات  واملهنية  الرتبوية  والروائز  الإختبارات  اعتماد 

اختبارات   ،MBTI، MENSA، HOLLAND العلمية:  وامل�سداقية 
الذكاءات املتعددة، اختبارات خمتلفة .
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اإعداد املتون واملناهج:

ال�صف ال�صاد�ص الأ�صا�صي:

• برنامج تقدير الذات.	
• الهوية الذاتية )من اأنا؟(	
• كيف تخطط مل�ستقبلك؟	
• الدرا�سة املنزلية.	
• التح�سري لالمتحانات .	
• حل امل�سكالت.	

ال�صف ال�صابع الأ�صا�صي:

• مهارات اإدارة الوقت.	
• التعامل اليجابي مع الذات والآخرين .	
• مهارة التوا�سل الناجح.	
• مهارة حل ال�سراعات .	

�صّفا الثامن والتا�صع الأ�صا�صي:

• 	  – الأهداف   – حتديد  – التفكري اليجابي  الدافعية  : اختبار  الدافعية 
املبادرة والإلتزام. 

• مهارات حياتية:  اإدارة الوقت- اختبار حول اإدارة الوقت...	
• مهارات التعّلم : اأهمية التعلم – التعّلم الفعال – الرتكيز والذاكرة 	

- امل�ساركة ال�سفية – الدرا�سة املنزلية - تدوين 
- املالحظات – التعامل مع المتحانات – كتابة امل�سابقة.

اجلــــــلــــــ�ــــــصــــــة الأولـــــــــــــــــــــــى
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• التوجيه املهني: مهنة امل�ستقبل – م�سارات التعّلم.           	
- مهن واخت�سا�سات – معرفة الذات – القرار املهني .

ال�صف العا�صر:

• مهنة امل�ستقبل – م�سارات التعّلم.           	
• مهن واخت�سا�سات – معرفة الذات – القرار املهني .	

ال�صف احلادي ع�صر:

• مهنة امل�ستقبل – م�سارات التعّلم.           	
• مهن واخت�سا�سات – معرفة الذات – القرار املهني .	

ال�صف الثاين ع�صر:

• مهنة امل�ستقبل – م�سارات التعّلم.           	
• مهن واخت�سا�سات – معرفة الذات – القرار املهني .	

ور�ص متخ�ص�صة للمعّلمني والطالب اجلامعيني: 

• الإدارة ال�سفية.	
• مهارات اإدارة الوقت.	
• احلاجات الدافعية والتعّلم . 	
• طرائق التدريب.	
• كتابة البحث.	
• ال�سرية الذاتية .	
• املقابلة الوظيفية.	
• خربات خمتلفة لالخت�سا�سات اجلامعية .	
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ال�صعوبات:

• غياب الهتمام والرعاية الر�سمية.	
• عدم كفاية احل�س�س املدر�سية.	
• النق�س يف اأ�سحاب الخت�سا�س والتجربة.	
• النق�س يف  الدافعية عند املتعلمني.	
• التوجيه برنامج رديف ولي�س اأ�سياًل.	
• الرعاية املالية.	

الآفاق امل�صتقبلية:

• تو�سيع العمل على املهارات اخلا�سة بطلبة التعليم العايل.	
• الأهداف 	 �سياق  يف  واملر�سدين  باملعلمني  خا�سة  تدريبية  برامج  زيادة 

التوجيهية والإر�سادية.
• زيادة تفعيل دور الأهل يف العملية التوجيهية والإر�سادية.	
• تطوير وحتديث الو�سائل والأدوات.	

اجلــــــلــــــ�ــــــصــــــة الأولـــــــــــــــــــــــى
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مداخالت ومناق�صات اجلل�صة الأوىل

مداخلة
اأ�سالة  بني  املواءمة  على  العايل  والتعليم  للتوجيه  الإ�سالمي  املركز  يعمل   
عملية  حمور  هو  التلميذ  كان  ولو  العلمية.  التجربة  واأ�سالة  العلمية  النظرية 
والو�سائط  العوامل  جميع  اإىل  اأي�سًا  برناجمه  يف  توّجه  املركز  اأن  اإل  التوجيه، 
املوؤثرة يف عملية اختيار الإخت�سا�س اجلامعي، وللمركز دور كبري يف اإعداد املواد 
وروائز  اختبارات  كما طبقوا  الربنامج،  بتنفيذ هذا  للقيام  واملدربني اخلا�سني 
والتوجيه  الإر�ساد  وطبعًا  علمية،  م�سداقية  حّققت  اأنها  تاأكدوا  بعدما  مقوننة 
املهني ل ياأتي يف مراحل التعّلم الأخرية اإمنا يجب م�ساعدة التلميذ على اكت�ساف 
مبكرًا  وميوله  قدراته  �سوء  يف  ال�سحيح  اخليار  اختيار  مهارة  واكت�ساب  ميوله 
حتى يتمكن من اتخاذ القرار ال�سحيح وال�سليم يف الوقت املنا�سب، والذي ياأتي 

يف مراحل التعليم الثانوية اأو ما يعادلها.
مداخلة للدكتور عبد اهلل زيعور

نظام  لأي  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املنظومة  من  جزءًا  اجلامعة  كانت  بداية 
�سيا�سي وهي مطالبة بالإجابة عن عدة ا�ستحقاقات وم�ساكل اقت�سادية واإمنائية 
الآن لفرتة جتاوزنا فيها دور اجلامعة يف  العمل، ونحن و�سلنا  بينها �سوق  ومن 
الكربى.  وال�سركات  الر�ساميل  اأ�سحاب  من  هي  حاليًا  والنخب  النخب.  اإعداد 
اأن  للجامعة  ميكن  ول  اجلامعة  على  ال�سوق  �سغط  مقاربة  ميكن  ل  عليه  وبناًء 

تبحث يف ال�سوق هذا املنطق.
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واخلطوة العقالنية يف هذا الإجتاه هي احلفاظ على دور للجامعة يف احلفاظ 
منربًا  اجلامعة  تكون  اأن  املفرت�س  من  والتي  الإن�سانية،  واملعارف  القيم  على 
وطليعة فيها. واحلل هو تق�سيم العلوم على �سوء الواقع وعلى قاعدة �سوق العمل. 
اأن مت�سي اجلامعة باجتاهه بعناوين حمددة، وبالتايل هناك جزء من  ويتطّلب 
العلوم متّول �سوق العمل، واجلامعة اأي�سًا متّول �سوق العمل بالطاقات والكادرات 
املهمة جدًا. واجلامعة بحد ذاتها بحاجة اإىل متويل وهناك كثري من اجلامعات 

الكربى يف العامل متّولها ال�سركات عن طريق امل�سارف.
عندما اأقع يف م�سكلة بحثية معّينة اأفّو�س اجلامعة التي تكون قادرة على حل 
اإىل �سوق العمل. وعندما ت�ستجيب العلوم حلركة  اأن تنطلق  امل�سكلة. كما عليها 
وهو  الآخر  اجلزء  يجعلنا منول  الأمر  هذا  اأي�سًا  ال�سركات  و�سغط  العمل  �سوق 
اأننا  واأعتقد  الإن�سانية.  العلوم  عنوان  حتت  تدخل  التي  والقيم  والعلوم  املعارف 
القت�سادي  النظام  يف  مربر  لها  ويبقى  للجامعة  دور  على  نحافظ  اأن  ن�ستطيع 

وال�سيا�سة القائمة، وتبقى منبعًا ومولدًا لالأفكار.
مداخلة

بني فعالية املناهج الدرا�سية يف التوجيه املهني وحاجات اأ�سواق العمل املحلية 
واآلياتها  اللبناين  املجتمع  يف  املهنية  الفر�س  �س�سيولوجيا  عن  ماذا  والدولية 

و�سروط توافرها؟
رد د. طالل عرتي�شي

من املفرت�س األ اأرد على كل الإ�سكاليات املطروحة، وم�سكلة اجلامعة قد جتد 
حلوًل عرب تق�سيم العلوم وهناك جزء من هذا التق�سيم موجود.

ومتويل اجلامعة مطروح وموجود يف العامل وهذا ل يحل الإ�سكالية لأنه عندما 
تـاأتي �سركات املاأكولت ال�سريعة، ومن املعروف عامليًا اأنها م�سرة بال�سحة، ومتّول 

اجلــــــلــــــ�ــــــصــــــة الأولـــــــــــــــــــــــى



55

ــــــات ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــص ــــــ� ــــــاق املــــــن

درا�سات يف اجلامعة لتح�سني ت�سويق هذه املاأكولت عرب اإعداد الدرا�سات. لذلك 
يجب اأن يكون حتديد لنوع احلاجات املقبولة للمجتمع لتقوم اجلامعة بالدرا�سات 
حولها لحقًا. وامل�سكلة التي اأطرحها هي النقا�س يف اأ�سالة امل�ساألة واأ�سالة ال�سوق 
اأو اأ�سالة املعرفة. واملطروح يف العامل حاليًا هو اأ�سالة ال�سوق وملاذا يعاد النظر 
يح�سل يف  ما  اإّن  املعترب  بال�سوق،  النظر  اإعادة  ُتطرح  ل  وملاذا  العايل  بالتعليم 
العايل،  التعليم  يف  النظر  ُتعيد  اأن  اجلامعة  وعلى  و�سروري  طبيعي  هو  ال�سوق 
اأن  ممنوع  لكن  جديدة،  اأنظمة  ونن�سئ  وجنمعه  وجنزئه  العايل  التعليم  نق�سم 
يقرتب اأحد من ال�سوق. هذه الإ�سكالية املطروحة قد جند لها حلوًل كثرية واأدعو 
اإىل التفكري حتى يف طبيعة ال�سوق. وهل كل ما يح�سل يف ال�سوق طبيعي و�سروري 
اأول؟ ثانيًا، من ي�سيطر على ال�سوق؟ حتى لو اأتيت مبال للجامعة، من هي القوى: 
اأنواع  اأربع  هناك  اأن  الدواجن  عامل  يعمل يف  �سخ�س  اأخربين  الدولية؟.  القوى 
واأندوني�سيا  نحن  فقط.  �سركتني  عرب  وت�سّوق  العامل  على  ت�سيطر  الدواجن  من 
وفنزويال واإفريقيا واأمريكا نتناول اأربع اأنواع من الدجاج فقط، ولحقًا �ست�سبح 
اأربع اأنواع من اأنظمة الرتبية. يحق لنا اأن نناق�س هذا ال�سوق ونرف�س اأن يكون 

ال�سوق مقد�سًا. ال�سوق غري مقد�س، وهذه هي الفكرة التي اأ�سدد عليها.
مداخلة

على الرغم من املحاولت الآيلة لتح�سني املناهج والربامج الأكادميية واملهنية 
تبقى هناك م�سكلة عدم القدرة على مواكبة �سوق العمل من ناحية، وم�سكلة هدر 
الوقت الزائد من العمر قبل الو�سول اإىل املرحلة اجلامعية. حيث نرى اأن الطالب 
يف الغرب ي�سل اإىل املرحلة اجلامعية وقد اأجرى تطبيقات ومهارات كثرية تكفل 
اإمكانية الإندماج ال�سريع يف �سوق العمل. فاإىل متى �ستبقى هذه الروحية �سائدة 

يف مناهج اللبنانيني؟.
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رد د. كمال بكدا�ص
تطبيق  �سرورة  على  ت  ن�سّ اأنها  املناهج جند  ملو�سوع  عدنا  اإذا  احلقيقة  يف 
اأ�ساليب  على  الإعتماد  خالل  من  للمواد  اخلا�سة  والأهداف  املناهج،  اأهداف 
التطبيقية.  والتمارين  العمل،  وجمموعات  احلالت،  كدرا�سة  نا�سطة،  تدري�س 
وهذا احل�س على اعتماد الأ�ساليب النا�سطة يهدف اإىل تنمية املهارات التطبيقية 

ولي�س اإىل تزويد الطالب اأو تلقينه معارف عامة فقط.
والن�س املوجود بني اأيدينا اأي املناهج لالأ�سف ل ي�سكو م�سكلة كبرية من هذه 
الناحية. فلو ترجم على الأر�س لكان املتخرج من املرحلة الثانوية اأكرث ا�ستعدادًا 
مهاريًا لالإنخراط يف العامل املهني، وحتى لختيار الإخت�سا�س. وامل�سكلة هي هذه 

الفجوة الغريبة بني الن�سو�س والوقائع. 
مداخلة

عملية التوجيه املهنية داخل املوؤ�س�سات تتم من خالل امل�سرفني على التوجيه 
املهني باملركز اأو من خالل تاأهيل النا�سطني املوجودين واإعدادهم داخل املوؤ�س�سة 

اأو املدر�سة لتنفيذ هذا الربنامج مع تالميذهم؟.
رد اأ. كمال لّزيق

من  جزءًا  واملر�سدون  املوجهون  يكون  اأن  الأف�سل  من  العلمية  الناحية  من 
واملر�سدين  املوجهني  خالل  من  وتنفيذها  الربامج  على  تدريبهم  ويتم  املدر�سة 
الأوىل  ال�سيغة  بال�سيغتني.  نعمل  لكن نحن كمركز  املدار�س.  داخل  املوجودين 
جمال  يف  وخ�سو�سًا  املدار�س  اإىل  يذهب  واملدّربني  املر�سدين  من  عدد  لدينا 
التوجيه املهني، وال�سيغة الثانية نقوم بتدريب فريق من املر�سدين واملدّربني داخل 
ل  املدار�س وذلك ح�سب الإتفاق مع املوؤ�س�سات املعنية. ولكن يف كل احلالت ُيف�سّ
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املدر�سة.  داخل  من  املر�سدون  يكون  اأن  الرتبوي  الإر�ساد  جمال  يف  وخ�سو�سًا 
العمل داخل املدر�سة مع طالبه  املر�سدة يف  اأو  املر�سد  ُنعطي مثاًل عندما يقوم 
على تقدير الذات من خالل الور�س واملجموعات النا�سطة، ي�ستطيع املر�سد املُقيم 
يف املدر�سة اأن يكت�سف الكثري من امل�سائل �سواء ال�سلبية اأو الإيجابية عند املتعلم 
عملية  الإر�ساد  عملية  تكون  وهنا  ال�سف  خارج  يتابعه  ثم  ال�سف  غرفة  داخل 
تراكمية ت�ساعدية تكاملية ي�ستطيع املر�سد يف نهايتها بعد �سنة اأو �سنتني اأو اأكرث.

هذا  ويفتح  الإر�ساد.  جمال  يف  يتطلبه  ما  املتعلم  ُيعطي  اأن  للمر�سد  ميكن 
املجال الأفق ملعرفة هل لدى الطالب م�ساكل تعّلمية اأو ل؟ هل لدى الطالب م�ساكل 
�سلوكية اأم ل؟. وعندما ترتبط امل�سائل بع�سها ببع�س يكون الإر�ساد الرتبوي من 

داخل املدر�سة اأكرث متانة واأف�سل من الناحية العلمية.
مداخلة

اإذا زار اأحدنا الدول الغربية والأوروبية وركب اأحد القطارات وو�سائل النقل 
كبارًا  ال�سعب  فرتى  واملطالعة،  القراءة  وهي  جمتمعنا  يف  يفقدها  ظاهرة  يجد 
ملاذا  بينهم.  يطالعونها  الدورية  واملجالت  والكتب  الن�سرات  يحملون  و�سغارًا 
العايل  والتعليم  الرتبوية  املناهج  دور  واأين  الظاهرة يف جمتمعاتنا  نرى هذه  ل 

واملوؤ�س�سات التوجيهية يف الت�سجيع على ذلك.
رد اأ. كمال لّزيق

القت�سادي  التطوير  عجلة  ت�سريع  يف  اأ�سهمت  التي  الأ�سا�سية  العوامل  اإن 
وال�سناعي والعلمي الغربي هي اإيجاد روابط بني املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية 
وبني �سوق العمل. ولذلك نرى يف معظم اجلامعات مكاتب خا�سة لل�سركات وحتى 
نرى املوؤمترات ال�سنوية التي ُتعقد حيث يجتمع فيها اأ�سحاب اخلربة واأ�سحاب 
حتول  التي  وال�سركات  الزبائن  من  وامل�ستفيدون  وجامعات  مدار�س  من  الأفكار 
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الفكرة اإىل واقع. وبذلك تتم مناق�سة الأفكار وعلى �سوئها تخرج التو�سيات التي 
يتم تفعيلها وحتويلها اإىل �سوق العمل. اأين دورنا يف ذلك يف لبنان؟ ومن اجلهة 

املعنية باملبادرة اإىل ذلك؟.
مداخلة

اإىل متى �ستبقى نظرة التو�سع املعريف الأفقي �سائدة؟ اأي تعدد الإخت�سا�سات 
على التو�سع العمودي وهو التخ�س�س عموديًا نحو اخت�سا�س اأو درجة الدكتوراه 
التي  اخلطوات  ما  املجال.  هذا  يف  اأ�سا�سي  اجلامعات  دور  اأن  اإىل  ورمبا  مثاًل. 

قامت بها اأو تقوم بها هذه اجلامعات للت�سجيع على ذلك؟.
رد د. طالل عرتي�شي

ُيقال دائمًا ملاذا يقراأون يف الغرب اأكرث يف و�سائل النقل، واأقدر اأن هذه ظاهرة 
ظاهرة  اإنها  نقول  عنها  نتحدث  عندما  وغالبًا  ذاته  الوقت  يف  واإيجابية  �سلبية 
اإيجابية ولها اأ�سبابها. فعندما يكون لدينا طرقات طويلة وقطارات واأنفاق وجتل�س 

النا�س ثالث �ساعات منفردة �ستقراأ رغمًا عنها.
ثانيًا ومبا اأن النا�س هناك لي�س لها اأي �سلة بع�سها ببع�س ول ي�ساأل اأحد عن 
هويته ومن اأين هو فهو يف�سل اأن يقراأ ليقطع هذه امل�سافة ب�سالم وهذا لي�س ناجتًا 
فقط عن نظام تعليمي يح�س على القراءة والكتابة، ل بل هذا له عالقة بنمط 
حياة وقيم اإجتماعية وارتفاع قيم فردية جتعل الفرد ين�سرف اإىل القراءة. واإن 
وهناك  قيمة.  له  لي�س  اأنه  و�سيظهر  �ستتفاجاأ  يقراأون  ماذا  على  درا�سة  ُنفذت  
م�سكلة يف العامل باأ�سره هي تراجع القراءة. وباملقارنة مع بالدنا جتد اأن ن�سبة 
التي  البيئة  ب�سبب  بكثري  اأعلى  باملجالت  الإهتمام  ون�سبة  جدًا  مرتفعة  القراءة 

ُت�سجع، كما لها عالقة بنمط حياة خمتلف.
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مداخلة
ملاذا يكون التلميذ يف الدول املتقدمة عند نهاية املرحلة الثانوية قد اكت�سب 
توزيع  اأن  مع  اللبناين،  التلميذ  بعك�س  املهن  اإىل  الدخول  على  ُت�ساعده  مهارات 
الإخت�سا�سات يف املنهج اللبناين اجلديد ممتاز وهي علوم عامة، وعلوم احلياة، 
واجتماع واقت�ساد، والإن�سانيات. هناك درا�سة �سدرت عام 2002 ترى اأن %85 
من الأهداف العامة تتعلق بنظام البحث فيما املهارات التي تتطلب اأمورُا عملية 
الأهداف  لكن  الأهداف،  كما  العام جيد  املنهج  تنظيم  اأن  و�سحيح  قليلة جدُا. 
درا�سات  وهناك  الطالب.  يكت�سبها  التي  املهارات  ُتراعي  ل  اخلا�سة  الرتبوية 
من�سورة ُتوؤكد ذلك وعلينا اإعادة النظر بالأهداف العامة وبكيفية تطبيقها بدقة 
اأن يكت�سب مهارات مبكرُا ويتعرف على قدراته وي�ستطيع  التلميذ  حتى ي�ستطيع 
الثانوية  اإىل نهاية املرحلة  اأن ي�سل  اأن يعرف التخ�س�س املنا�سب له، بدُل من 

ويفتقد مهارات كثرية ل ت�سمح له بدخول �سوق العمل.
رد د. كمال بكدا�ص

اإجتماٍع �سابق كنا نتحدث عن هذه الأمور بوجود م�سوؤولني تربويني، وقد  يف 
اأبدينا مالحظة اأنه رغم اجلهود التي ُبذلت منذ اإقرار خطة النهو�س الرتبوي عام 
94 وما اأعقبها من هيكلية التعليم ومناهج التعليم والتقدمي بالكفايات، وتدريب 
ع�سرات  مكلفة  جهود  من  ذلك  وغري  املدار�س  مديري  وثلث  واملعلمات  املعلمني 
خميبة  اأنها  فرنى  للموؤ�سرات  وننظر   2010 عام  يف  لناأتي  الدولرات  ماليني 
لالآمال بطريقة مفزعة. هل ميكن بعد هذه اجلهود يف عام 2010 اأن نبقى على 
ن�سب ت�سّرب كما كنا عام 94، ون�سب الإعادة يف ال�سف الرابع يف التعليم الر�سمي 
تبلغ 60 يف املئة. ويف احللقة الثانية 40 يف املئة وِق�س على ذلك، ومدار�س متعرثة 
تاأت  ُبذلت مل  التي  ال�سخمة  وكاأن اجلهود  اأكرث مما فيها معلمون.  فيها طالب 
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بالنتائج املرجوة بل بنتائج عك�سية. وهذا املو�سوع يحتاج من اجلهات الر�سمية 
اإىل اأن نقف اأمامه قبل اأن ننخرط يف خطة نهو�س ثانية يتوثب امل�سوؤولون لعر�سها 
وهي مقررة خلم�س �سنوات، ونطالب قبل النخراط يف اخلطة اجلديدة الإجابة 

عن ال�سوؤال ملاذا حدث ما حدث خالل اخلم�سة ع�سر عامًا املا�سية؟.
ويف احلقيقة، املالحظة ل ت�سمل العلوم فقط بل العلوم الإن�سانية والإجتماع 
نرى  اخلا�سة  الأهداف  اإىل  ناأتي  وعندما  واحل�سارات،  والفل�سفة  والإقت�ساد 
اأن الأهداف كلها تبداأ باجلانب املعريف. وهناك تناق�سات كثرية حتى لو كانت 
ال�سياغات �سليمة وفيها تركيز على اأن يكت�سب ويتعلم ويطبق حتى لو اأن الأهداف 
تتجه جتاه تنمية املهارات لكن الأمور متناق�سة مع ما هو معلن عند التطبيق. هذه 
ومنها  الإجرائية  باملواد  ت�سمى  املواد  الكمبيوتر، هذه  تعليم  املناهج ن�ست على 

الكمبيوتر، ملاذا مل تطبق حتى الآن وهناك اأ�سئلة كبرية.
مداخلة للباحثة ليلى �شم�ص الدين

 من خالل الأوراق التي تناولها املحا�سرون والإ�سكالت التي طرحت: هل هي 
ب�سبب اأننا متلقون للمعرفة ول�سنا منتجني لها؟ ولي�س يف جمال التعليم املدر�سي 
واجلامعي فقط بل بكل �سوؤون احلياة. ومع الأ�سف ندعو اإىل خطة نهو�س تربوية 
ثانية ونحن مل ننفذ اخلطة الأوىل. ولدينا م�سكلة اأننا دائمًا ن�سع اخلطط على 
الورق ول ننفذ. والالفت يف الأوراق املقدمة اأنها تتحدث عن تدريب تلميذ واحد 
يف لبنان وعن جامعة فيما نحن لدينا اأمناط خمتلفة من املدار�س ومن التالميذ 
يف  مثاًل  والأمريكية  اللبنانية  اجلامعة  بني  املوازاة  ميكن  ول  اجلامعات.  ومن 
الر�سمية  للمدار�س  التوجيه. وبالن�سبة  بريوت ل من حيث املناهج ول من حيث 
فاملعلومات �سفر عند التالميذ. هذا الو�سع كارثي لكنه بالتاأكيد غري موجود يف 
مدار�س اأخرى يف لبنان فهناك مناهج �سادرة عن وزارة الرتبية لكن اآلية تنفيذها 
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تختلف بح�سب املدر�سة. واأظن اأن هذه الإ�سكالية التي ينبغي طرحها: “اأين الدور 
واأين املراقبة واملحا�سبة” والتقومي يعود وينتج فجوات واملناهج الرتبوية يفرت�س 

اأن حتا�سب على اأ�سا�س اجلامعة اللبنانية واملدار�س الر�سمية.
لتطوير  م�سروع  ُيعد  كان  عندما  الإجتماعية،  العلوم  معهد  يف  كنت  عندما 
ولي�س  الغالف  اأ�سا�س  على  فقط  امل�سروع  هذا  مبحا�سبة  املدير  طالب  املناهج، 
على اأ�سا�س امل�سمون. مع الأ�سف املهارات موجودة ولدينا كفاءات لكن من ي�سع 

الآليات والقوانني... ل اأحد ي�ساأل. 
و�سحيح اأنه ل قد�سية لل�سوق لكن املتخّرج �سيجد نف�سه ُحكمًا خا�سعًا لقد�سّية 

هذا ال�سوق اأو خارجه.
مداخلة

مرحلة  اأي  ويف  التقومي  على  اأ�سا�سًا  يعتمد  املهني  التوجيه  ملو�سوع  بالن�سبة 
اأردنا تقومي الطالب يجب اأن نعتمد على املنهاج الذي يدر�سه. وبالتاأكيد هناك 
جتارب يف البلدان الغربية واملتقدمة والناجحة يف جمال التوجيه املهني. واملرحلة 
املتو�سطة هي الأ�سا�س لأنه من خاللها يختار الطالب كل مادة، وتفوق الطالب 
ل يكون كاماًل بل مبو�سوع معني لأن معيار التفوق هو الإبداع يف مادة واحدة يف 
ال�سنة نف�سها وعند كل الطالب املوجودين يف ال�سف ذاته ويكون الطالب ناجحًا 
يف مادة واحدة ولي�س يف كل املواد. والطالب يقّوم على مادة وهي التي �ستنجحه 
يف املتو�سط و�ستوجهه اإىل باقي املواد التي �سيتخّرج فيها وينتقل اإىل �سوق العمل.
اأي�سًا، تدخل خالل عملية درا�سته عالمات تقومي، فمثاًل عندما يختار مادة 
املواد منذ  العمل دون مقابل لريى  اإىل �سوق  للنزول  التكنولوجيا يكون م�سطرًا 
�سف املتو�سط ويختار املواد التي بحاجة اإليها مع الوقت ليكون تخ�س�سه قد بداأ 
منذ عمر 13 �سنة تقريبًا. وهنا املناهج الر�سمية هي التي تفر�س على الأ�ستاذ اأو 
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املعلمة اأن تكون عملية التقومي للطالب خمتلفة.
الطالب  بني  فارق  هناك  معينة،  ومادة  �سف  يف  طالبًا  ع�سرون  لدينا  مثاًل 
بل  ذاته  بامل�ستوى  الإمتحانات  تكون  ل  لذا  واأخرى،  مادة  بني  النجاح  ون�سبة 
يكون هناك فروق بني املبَتِدئ واملتقدم. عندئذ ل يكون الطالب عر�سة للت�سرب 
املدر�سي، فاإن ر�سب يف مادة ل يظلم بل يذهب ملواد اأخرى ويف النهاية يوجهه 

.”GMQ“ مربي ال�سف من خالل املدر�سة اإىل �سئء ُي�سّمى
مداخلة لالأ�شتاذ ف�شل املو�شوي

ن�ساط  من  اأكرث  يف  لكن  طالبنا  عند  التوجيه  يف  كبرية  اأهمية  املركز  لدى   
اأو  التعليمي  بالدليل  �سواء  اأن هناك جمموعة من اجلامعات احلا�سرة  لحظنا 
من خالل املعر�س التوجيهي وهناك تفاوت كبري بامل�ستوى. فلماذا ل ُي�سار اإىل 
اعتماد بطاقة معيارية من قبل املركز ملزمة لنف�سه بالدرجة الأوىل وتكون ب�سكل 
اأو باآخر توجه الطالب وتعطيهم التمايزات بني هذه اجلامعات وبالتايل يتحمل 
عندئذ الطالب م�سوؤولية قراره بالإجتاه للجامعة التي يختارها. بينما الآن بطريقة 

اأو باأخرى وبغري ق�سد طبعًا ن�سع كل امل�سوؤوليات التعليمية ب�سياق واحد؟.
مداخلة

اإثارتكم  وحتديدًا  القيمة  املداخالت  هذه  وعلى  املوؤمتر  على  اأ�سكركم  اأوًل 
للهواج�س التي تتجلى من خالل الأ�سئلة. ولكن يهمني اأن اأ�سري اإىل اأننا خرجنا 
مو�سوع  عن  وابتعدنا  يجب  مما  بكثري  اأكرث  املنهج  نحو  واجتهنا  املو�سوع  عن 
ومتكررة  مفككة  بطريقة  لكن  املواد  كل  ويف  املناهج  يف  بكرثة  املوجود  التوجيه 
فمثاًل جنده يف منهاج الرتبية والقت�ساد والتكنولوجيا ورمبا جنده يف ال�سفوف 

املبكرة.
هناك  لكن  تطبق.  مل  اأ�سف  بكل  لكنها  الإجرائية  التكنولوجيا  مادة  هناك 
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مبادرات ُقدمت يف جمال التوجيه ول ميكن اعتبارها �سيا�سة توجيهية ان�سّبت 
الطالب  لدى  امليول  تعريف  من  اأكرث  به  والتعريف  املهني  التعليم  على  بالغالب 
وهذه من اأ�سعب الأمور املعيقة يف جمال التوجيه ومل ن�ستطع اأن نقوم بها اإن يف 

املناهج اأو يف التطبيق العملي.
مداخلة لالأ�شتاذ علي عز الدين

يف ظل وجود اأ�سواق للمدار�س كبناء مدار�س minimarket وهناك مدار�س 
الإر�ساد  دور  يكمن  اأين  اأنواع،  وهو  كاملول  مدار�س  وهناك   supermarket
والتوجيه يف ظل وجود الإ�ستثمار يف عامل الرتبية والتعليم داخل املدار�س املتعددة 

على م�ستوى القطاع التعليمي اخلا�س.
رد د. طالل عرتي�شي

ما دور الأكادمييني واملثقفني يف احلد من غلبة ت�سّلط مفهوم ال�سوق العاملي 
امل�ساألة  هذه  كانت  اإذا  الثقافية  واخل�سو�سية  والإن�ساين  الوطني  الفكر  على 
اإذا كان البنك الدويل يريد  ُتوؤكد الفكرة التي كنا نطرحها حول  �سحيحة فهي 
اأن ميّول، لكن هل بدون �سروط اإن كان ذلك فنحن نرّحب، ولكن اإن كانت هناك 
�سروط فمن املوؤكد اأنها تتعلق بطبيعة خطة النهو�س الرتبوي ويريد مطالب واإن 
اأن  كان هذا ل يتعار�س و اخلطة التي نعّدها فال م�سكلة واإن كان العك�س يجب 

نرف�س هذا التمويل.
العايل  التعليم  يف  تربوي  نهو�س  خطة  اأي  اأن  التفكري  اإعادة  اأن  يوؤكد  وهذا 
يكون للبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية وال�سوق العاملي عالقة بها، ويجب اأن 
تكون هذه امل�ساألة وا�سحة لأنه كما يقال اإّن احلرب اأخطر من اأن ترتك يف اأيدي 

الع�سكريني، كذلك الرتبية اأخطر من اأن ترتك يف اأيدي القت�ساديني والتجار.
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رد د. كمال بكدا�ص
اأود لفت النظر رغم احرتامي لوجهة نظر �سديقي الدكتور عرتي�سي ل�سرورة 

التوفيق بني القيمي واملعريف وبني الوظيفة ومراعاة �سوق العمل.
علينا األ نبالغ كثريًا يف معاندة �سوق العمل. هذا واقع يجب اأن يراعى ويوؤخذ 
نظام  من  فما  واملعريف.  القيمي  باجلانب  الت�سحية  مراعاته  تعني  ول  بالإعتبار 
�سيا�سي اأو تربوي عاند ال�سوق اإل انهار. هذا واقع يجب اأن ناأخذه عند اأي تخطيط 
ويف اأي منهج وعلينا األ نثري ال�سكوك كثريًا يف اأهمية مراعاة ما ي�سمى �سوق العمل. 
اأحدكم  ُنقّوم؟  مرحلة  اأي  التقومي،  على  يعتمد  التوجيه  مو�سوع  �سك  وبال 
طرح املرحلة املتو�سطة، لكن املنطق يقول وح�سب املناهج التعليمية هي املرحلة 
الإبتدائية لأنه بعد هذه املرحلة لدينا م�سار غري نظامي وهو م�سار تدريبي على 
اللحظة  هذه  منذ  بالتوجيه  نبداأ  اأن  فعلينا  امل�سار  بهذا  مقتنعني  كنا  اإن  مهن. 
اعتمادًا على التقومي املدر�سي. اأما النظام الذي تف�سلت به فهو جميل اإىل حد 

اأجمل من اأن يطّبق يف لبنان، هو جميل لكنه ككل نظام فيه نوع من التعقيد.
مداخلة

اأن  املر�سدات هل هناك حتّفظ من  ولي�س  املر�سدين  لو حتدثنا عن مو�سوع 
يكون هنا مر�سدون اأو هناك عدم اإقبال من قبل املر�سدين على هذا الأمر؟.

رد اأ. كمال لزيق
اأننا متفقون على  الوا�سح  املبكر، ومن  والتقومي  التوجيه  �ساأبداأ من مو�سوع 
الطالب عرب عالماته،  نقّوم  بالعادة  نقّوم؟،  ماذا  لكن  والتقومي  املبكر  التوجيه 
اأن  اأمر جميل لكن يجب  ال�سخ�سّية؟.  نقّوم  الذكاء؟، هل  نقّوم  نقّوم: هل  ماذا 

ندخل اإليها بالعمق.    
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تو�ّسع يف  مع  الآن  اأعتقد منذ عام 90 وحتى  تقومي اجلامعات  اإىل  وبالن�سبة 
موؤ�س�سات التعليم العايل يف لبنان، الوزارة واأكرث من وزير حاولوا القيام بتقومي 
موؤ�س�سات التعليم العايل يف لبنان حتى يتبني لهم اأن من حاز ترخي�سًا فهل يجب 
اأعتقد اأن امل�ساألة م�ساألة تربوية فقط، بل هي  اأو ي�سحب منه؟ ول  اأن يبقى معه 
جامعة  هذه  للتلميذ  نقول  ل  الرتبوي،  م�ستوانا  وعلى  البلد.  �سعيد  على  م�سكلة 
�سيئة وتلك جامعة جيدة، بل نحن نقول للتلميذ هذه جامعة تعتمد �سروطًا معينة 
ومرخ�سة وهل لديها عراقة تعليمية اأم ل. ولي�س دورنا اأن ُنقّوم مبعنى اأن نحكم 

بل ُنقّوم مبعنى اأن ُنر�سد الطالب تربويًا. 
مو�سوع  عن  احلديث  اأردنا  اإن  عادة  الإر�ساد  نحو  الفتيات  لتوّجه  وبالن�سبة 
نحو  الفتيات  تتجه  الب�سر،  ميتلكها  التي  الذكاء  واأنواع  املهنية  ال�سخ�سيات 
التخ�س�سات ذات الطابع التعليمي التمري�سي الرتبوي اأكرث مما هو موجود لدى 
عن�سر الذكور. وهذا ل يعني اأنه يجب اأن يدخل الذكور اإىل هذه التخ�س�سات. 
من  الرتبوية  وحتى  والأ�سرية  العائلية  بالبيئات  عالقة  لها  م�سكلة  لدينا  ونحن 
الذكور  من  كثري  وهناك  الإن�سانية.  العلوم  اخت�سا�سات  جتاه  بالدونية  ال�سعور 
يعزفون عن درا�سة الإر�ساد والرتبية وعلم النف�س والإجتماع حتت عنوان اأن هذا 

لي�س لنا وهذه فكرة غري �سحيحة.
وفيما يخ�س الرتكيز على التوجيه ولي�س املناهج، ل اأرى اأن ثمة انف�سال بني 
التوجيه واملناهج فهي حالة واحدة. ولدينا م�سكلة مبو�سوع التقومي الذي جرى 
اأن�ساأنا جلنة للغة العربية، وجلنة للغة  للمناهج واأثناء و�سع الدرو�س والكفايات 
الأجنبية، وجلنة للتاريخ، ومل جتل�س هذه اللجان بع�سها مع بع�س وتعمل كفريق 
واحد، فعدم وحدة التفكري يف مو�سوع املناهج اأّدى اإىل اإ�سكالية كبرية يف عملية 

التوجيه داخل هذه املناهج.
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اجلـل�صـــــة الثانية

الأول ــــــوي  ــــــرتب ال املــــــوؤمتــــــر 

جمعية املركز ال�صالمي للتوجيه والتعليم العايل
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والمنــاء  للبحوث  الــرتبــوي  املــركــز 

الف�صل الأول

التوجيه املهني بني �صوق العمل والتخ�ص�ص اجلامعي

�صيا�صات وزارة الرتبية يف التوجيه املهني

د. ليلى مليحة فيا�ص
رئي�شة املركز الرتبوي للبحوث والإمناء

مقدمة:

لي�س من �سك يف اأن موقع لبنان املهّم، من الناحية اجلغرافية، كج�سر توا�سل 
د  اأه لأن يقوم بدور اأ�سا�سي يف التاريخ. هذا الدور لن نعدِّ بني ال�سرق والغرب، هيَّ
هو  منه  يهمنا  ما  اإمنا  م�ستفي�سة،  درا�سات  اإىل  حتتاج  فهي  وجمالته،  عوامله 
الأذهان.  يف  ترتاءى  التي  الأوىل  احل�سارية  ال�سورة  يف  والعمل،  العلم  اقرتان 
فاللبناين، فيما انطلق معّلمًا ين�سر املعرفة النظرية، انطلق اأي�سًا عاماًل، تاجرًا 

اأو �سانعًا، فال�سفن التي حملته عرب البحار كانت من �سنع يديه.
وهكذا يتكامل الإن�سان املفكر والإن�سان العامل يف ال�سورة احل�سارية اللبنانية 

الأوىل.
هذا التكامل بني القول والعمل، بني النظري والتطبيقي، بات هدفًا من اأهداف 
الرتبية احلديثة، التي اأ�سقطت الوهم القائل باأولوية النظري على العملي، لتحل 

حملها نظرية التفاعل بني النظري والعملي بهدف التكامل بينهما.
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فاإذا كان الإن�سان اللبناين قد بداأ يف الزمن الغابر مفّكرًا اأو عاماًل، فهل ما 
زال كذلك يف الزمن احلا�سر؟ ب�سوؤال اأو�سح: هل راعى لبنان التوازن املطلوب 

بني التعليم الأكادميي والتعليم املهني؟.
قبل اجلواب عن هذا ال�سوؤال، ل بد من تو�سيح نقطتني اأ�سا�سيتني:

الأوىل اأن عملية التوازن ل ميكن اأن تتم اإل من �سمن خطة تربوية متكاملة.
والثانية اأن كلمة توازن ل تعني بال�سرورة امل�ساواة يف املنا�سفة، واإمنا التكامل 

اأو التكافوؤ.
من هنا فلقد وازن املركز الرتبوي يف خطة النهو�س الرتبوية التي و�سعها يف 
العام 1994 بني التعليمني املذكورين ووّفق بني طموحات الفرد من جهة وحاجات 
املجتمع من جهة ثانية، بحيث يتم حتقيق الغر�س الأول ب�سكل ل يتعار�س والغر�س 
معني،  اخت�سا�س  يف  اجلميع،  اأمام  العمل  جمالت  تتوافر  مل  اإذا  حتى  الثاين، 
لها. ولقد  اأو مكّملة  اأمكن توجيه ق�سم منهم نحو اخت�سا�سات م�سابهة لالأوىل 
جاء يف خطة النهو�س الرتبوي ما حرفيته: تهدف اخلطة الرتبوية اإىل ما ياأتي: 
حتقيق املالءمة والتكامل بني الرتبية والتعليم من جهة وحاجات املجتمع و�سوق 
العمل اللبناين والعربي من جهة ثانية. من هنا يعّد التوجيه املهني اليوم عن�سرًا 
اأ�سا�سيًا مكّماًل للعملية الرتبوية، بحيث مل يعد التعلم اأبدًا مف�سوًل عن احلياة، 
عن التخ�س�س اجلامعي وعن �سوق العمل. ومن غري املنطقي اأو املقبول اليوم، اأن 
ُيرَتك املتعلم �سائعًا اأو م�سّو�سًا يف بحر العلوم واملعارف واملعلومات التي يتلقاها، 
اأن ميتلك الأدوات التي ت�ساعده على حتديد موقعه من هذا كله، ومن  من دون 
واأين  وحقيقته،  واقعه  والتخ�س�س يف  العمل  �سوق  ليكت�سف  بيده  يوؤخذ  اأن  دون 
ميكن اأن يبدع وينجح ويحقق ذاته. وعند هذه النقطة بالذات تبدو اأهمية التوجيه 

املهني اأ�سا�سية ولي�ست كمالية.
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من امل�سوؤول عن عملية التوجيه املهني يف وزارة الرتبية والتعليم؟
تتكامل اأدوار املديريات واملوؤ�س�سات التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف جمال 

التوجيه املهني.
اأ�سا�سي داعم يف توجيه الطالب نحو املهن وذلك من  فللمركز الرتبوي دور 
خالل التعريف بها والتح�سي�س بالعمل وباأهميته، وذلك بدءًا من ال�سفوف الأوىل 

ويف املراحل التعليمية كافة، من خالل املناهج والكتب ال�سادرة عنه.
اإىل  الطالب  بتوجيه  مبا�سرة  املعنية  هي  والتوجيه  الإر�ساد  مديرية  اأما 
الإخت�سا�سات التي تتنا�سب مع ميولهم وقدراتهم وحاجات �سوق العمل، ومديرية 
التعليم املهني والتقني تلعب دورًا اأ�سا�سيًا يف تتبع حاجات �سوق العمل وا�ست�سراف 
امل�ستقبل وفتح الخت�سا�سات اجلديدة ون�سرها يف خمتلف املناطق اللبنانية من 
من  ال�ستقطاب  فر�س  وحت�سني  واملجالت  الخت�سا�سات  عن  والإعالم  جهة، 

جهة ثانية.
وللوزارات الأخرى دور مبهم يف عملية التوجيه هذه كوزارة القت�ساد ووزارة 

العمل والزراعة وغريها.... وذلك بح�سب عمل كل وزارة.
ولن نن�سى دور القطاع اخلا�س – ال�سريك الدائم – ونق�سد هنا املوؤ�س�سات 
الرتبوية واجلمعيات الأهلية التي لعبت وتلعب دورًا مهمًا وفاعاًل يف جمال التوجيه، 

اإ�سافة اإىل املبادرات التي تقوم بها اجلمعيات واملنظمات العربية والدولية.
ما الذي مت تنفيذه حتى اليوم؟

مهني  توجيه  م�سروع  اإطالق  اإىل  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  بادرت  لقد 
للتعليم الر�سمي يف لبنان، من خالل مديرية الإر�ساد والتوجيه، فكانت البداية 
من  وفدًا  ا�ستقبلت  التي  فرن�سا  يف   ONISEP موؤ�س�سة  مع  التعاون  خالل  من 
املهني  التوجيه  عمل  هيكلية  على  الإطالع  بغية  والتوجيه  الإر�ساد  ومن  الوزارة 
د الوفد باملوارد ال�سرورية امل�ساعدة على تاأ�سي�س وحدة  وطرائقه يف فرن�سا. ثم ُزوِّ

والمنــاء  للبحوث  الــرتبــوي  املــركــز 
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توجيه مهني يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف لبنان.
“وحدة التوجيه املهني”،  اأن�سئت يف مديرية الإر�ساد والتوجيه وحدة دعيت 
لطالب  واملهنية  اجلامعية  بالخت�سا�سات  والتعريف  املهني  التوجيه  مهمتها 

املدار�س والثانويات الر�سمية.
اأن  غري  واأدواته.  ودوره  املهني  التوجيه  مفهوم  على  اأفرادها  تدريب  مت  وقد 
هذه الوحدة تعاين من نق�س يف عدد اأفرادها لتتمكن من تغطية جميع املدار�س 

والثانويات يف املناطق اللبنانية كافة.
بع�س  بتنفيذ  العامة  املديرية  قامت  والتقني،  املهني  التعليم  �سعيد  وعلى 
الأن�سطة امل�ساعدة يف هذا املجال نذكر منها على �سبيل املثال ل احل�سر، معر�س 
اأقيم يف بداية الت�سعينيات حيث قامت خالله ال�سركات  “مغامرة املهن” الذي 
واملوؤ�س�سات جنبًا اإىل جنب مع املدار�س املهنية بتعريف الزائرين اإىل القطاعات 
الإنتاجية، ل �سيما ال�سناعية منها واخلدماتية. كما قامت بع�س املدار�س املهنية 
املهني  التعليم  “ويوم  لها.  املجاورة  املدار�س  لطالب  “اأيام مفتوحة”  بتنظيم 

ل�سغال الطالب. ومعر�س  املا�سي  العام  يف  عيد  اإىل  حتّول  والتقني” الذي 
اأما املركز الرتبوي للبحوث والإمناء، فقد اأدرك اأهمية التوجيه املهني فاأورد 
هذا الأمر كهدف اأ�سا�سي من اأهداف خطة النهو�س الرتبوي، ومن ثم مت العمل 
من  اأكرث  ويف  تعليمية  مادة  من  اأكرث  يف  املهني  والتعليم  باملهن  التعريف  على 
م�ستوى، كما مت ت�سجيع املعلمني على تنفيذ زيارات ميدانية ملختلف مواقع العمل 

وتعريف املتعلمني بها عن قرب.
باملهن  خا�سة  حماور  جند  الأوىل،  احللقة  من  وبدءًا  مثاًل،  اللغات  ففي 
والتعريف بها وباأهميتها، ويف مادة الرتبية الوطنية ُيدر�س قانون العمل والنقابات 
واأهمية العمل واللتزام به يف اأكرث من �سف، كما اأن التعليم املهني والتقني هو 

حمور من حماور هذه املادة يف احللقة الثالثة.
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ويف مادة التكنولوجيا، التي تغطي �سفوف احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي 
تهتم  التي  املواد  من  هي  فروعه،  مبختلف  الثانوي  املتو�سطةوالتعليم  واملرحلة 
مبا�سرة مبو�سوع املهن والتعريف بها من خالل بع�س التطبيقات العملية والأمثلة 

املتعلقة بالعمل واملهن وال�سناعة وقطاعات الإنتاج ب�سكل عام.
ون�سري هنا اأي�سًا اإىل م�ساركة املركز الرتبوي للبحوث والإمناء من خالل ق�سم 
التعليم املهني والتقني، يف معار�س التوجيه املهني التي تقوم بتنفيذها املوؤ�س�سات 

واجلمعيات الرتبوية التي تهتم بهذا املجال.
يتبني لنا مما �سبق اأمران مهمان متعلقان بوزارة الرتبية:

الأول: تكامل الأدوار بني الأق�سام املختلفة فيها.
الثاين: حماولت حثيثة تقوم بها املوؤ�س�سات واملديريات التابعة لهذه الوزارة.   

ما هي الأمور التي يجري تنفيذها يف الوزارة حاليًا؟.
اإذا ما قورن مبا هو  يزال غري كاٍف  اأن كل ما ذكرناه ل  اأحد  ل يخفى على 
ال�سعف  نقاط  تعالج  وكيف  وميوله؟  ملهاراته  الطالب  اكت�ساف  فاأين  مطلوب؛ 
لديه؟ وكيف يتعرف اإىل الخت�سا�سات التي تنا�سب �سخ�سيته ومهاراته؟ وهل 

اأن ما يعرفه عن التعليم املهني والتقني كاٍف؟ ومن اأين ي�ستقي معلوماته؟...
اأ�سئلة كثرية تطرح ومن خلفها هواج�س كبرية.

ولالإجابة عن بع�س هذه الأ�سئلة ل بد لنا من اأن نذكر عددًا من امل�ساريع التي 
يقوم املركز الرتبوي بتنفيذها وهي الآتية:

والتقني  املهني  التعليم  ق�سم  قام  والتقني:  املهني  بالتعليم  التعريف  كتّيبات 
اإر�ساديني حول التعريف بالتعليم املهني والتقني  بتح�سري كتيبني مبثابة دليلني 
يف  التح�سيل  مبتابعة  الراغبني  الثانوية  واملرحلة  املتو�سطة  املرحلة  لتالمذة 
هذان  يحتوي  والتقني”.  املهني  التعليم  مع  “م�ستقبلك  بعنوان  املجال،  هذا 
من  ومميزاته  والتقني  املهني  التعليم  مب�ستويات  تتعلق  معلومات  على  الدليالن 
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جهة ومعلومات تتعلق بحقول العمل املتوافرة خلريجيه واجتاهات �سوق العمل من 
جهة اأخرى. ويف �سبيل تقدمي امل�ساعدة للطالب، ي�سم الدليالن ق�سمًا خم�س�سًا 
التلميذ  ُين�سح  ب�سيطة  عبارة عن خطوات  وهو  مهنتهم  اختيار  على  ي�ساعدهم 
املهني  التعليم  معاهد  توزيع  خرائط  اإىل  اإ�سافة  مهنته،  يختار  لكي  باتباعها 

ومدار�سه يف كل حمافظة ما ي�سهل عليه عملية الختيار.
م�سروع  وهو  الر�سمية:  املدار�س  يف  والتقني  املهني  بالتعليم  التعريف  اأيام 
للتعريف بالتعليم املهني والتقني يف املدار�س الأكادميية ي�سم حما�سرات واألعابًا 
املهنية  املدار�س  ومديري  العمل  اأ�سحاب  مع  ومقابالت  توجيهي  لفيلم  وعر�سًا 

القريبة من هذه املدار�س. )هذا امل�سروع قيد الإعداد(.
من  الأوىل  اخلطوة  عن  عبارة  هو  امل�ستمر:  التدريب  ملدربي  املهني  التوجيه 
برنامج للتوجيه املهني للمدار�س الر�سمية يف لبنان. تبداأ هذه اخلطوة يف العام 
التوجيه  مفهوم  حول  امل�ستمر  التدريب  مدربي  بتدريب   2011-2010 الدرا�سي 
املهني ودوره واأدواته، بحيث يتم من خاللهم نقل هذا املفهوم اإىل جميع املعلمني/ 
للتوجيه  وطني  برنامج  بو�سع  لحقًا  اخلطوة  هذه  ت�ستكمل  اأن  على  املتدربني، 

املهني لتنفيذه يف املدار�س الر�سمية يف جميع احللقات.
م�سروع اإدماج روح املبادرة يف الأعمال )الريادة( يف املناهج التعليمية: وهو 
ُينّفذ بالتعاون مع املوؤ�س�سة الأوروبية للتدريب )ETF( وهو ما زال قيد  م�سروع 
عامل  نحو  الطالب  بتوجيه  امل�سروع  هذا  يق�سي  الأوىل.  مراحله  ويف  الإعداد 
وتوجيه  والريادة  املوؤ�س�سات  عامل  واإىل  اإليه  التعرف  على  وم�ساعدتهم  الأعمال 

الطالب وحت�سريهم لإعداد م�ساريعهم.
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اأيها احل�صور الكرمي،

يت�سح مما �سبق اأن وزارة الرتبية غري غائبة عن مو�سوع التوجيه املهني، فهي 
تهتم بهذا املو�سوع بح�سب امكانياتها التي تعترب حمدودة اإىل حٍد ما.

هي  التي  اأو  نفذت  التي  والأن�سطة  امل�ساريع  غالبية  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
قيد التنفيذ من قبل الوزارة، فاإن هذه امل�ساريع تعترب اأن�سطة حمدودة وظرفية، 
وبحاجة اإىل متابعة، ول ميكن لها بالتايل اأن ت�سكل “�سيا�سة التوجيه” يف الوزارة 
ولكنها تعك�س يف الوقت نف�سه مدى اهتمام الوزارة بهذا املو�سوع وتوقها للنهو�س 

به.
اإن التخطيط هو �سعار كل دولة حديثة، اأيًّا كان واقعها واجتاهاتها. فبالتخطيط 
املقرتن بالتنفيذ يتحول لبنان اإىل دولة عقالنية وعلمية حديثة. ذاك هو قدرنا، 

منه نبداأ وبه نكون.
اأجيال  للغد  هّياأنا  واليدوي،  العقلي  العطاءين  بني  نوازن  كيف  اأدركنا  فاإذا 
بناء  الإن�سان ويف  مناعة  امل�ستقبل، يف  وهي  الأمل،  التي هي  والتكامل،  التفاعل 
الدولة. ول يتحقق هذا الأمر اإل من خالل ت�سافر جهود القطاعني العام واخلا�س.

العام واخلا�س من  القطاعني  ت�سافر جهود  الوقت احلا�سر  املطلوب يف  اإن 
املهني وحتديدها من جهة،  بالتوجيه  املتعلقة  وال�سيا�سات  التوجهات  اأجل ر�سم 
واملهن  الخت�سا�سات  اإىل  الطالب  توجيه  اإىل  الآيلة  التنفيذية  اخلطط  وو�سع 

التي يحتاجها الوطن والتي توؤمن للمواطنني العي�س الكرمي من جهة ثانية.
للتعاون مع القطاع  ا�ستعداد  ونحن يف املركز الرتبوي للبحوث والإمناء على 

اخلا�س يف هذا املجال ملا فيه من خري وخدمة للمجتمع والوطن.
ي�سهم يف دعم  واأن  وتو�سيات  بنتائج مر�سية  املوؤمتر  ياأتي هذا  اأن  اأمل  كلنا 

اجلهود لتطوير مفهوم التوجيه املهني ملا فيه خري الطالب والرتبية ولبنان.   



76



77

نــريــــــــــــــد؟ خـــريـــــــــــــــــــج  اأي   

الف�صل الثاين

اأي خريج نريد؟

رائد �شرف الدين 
النائب الأول حلاكم م�شرف لبنان

مدخل:

�سبَّب  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  وعدم  القت�سادية  البنية  يف  احلا�سل  اخللل  اإن 
على  وانعكا�ساته  الأداء،  وهذا  القت�سادي.  النمو  يف  متوازنة  غري  امناطا” 
ا�ستحداث فر�س عمل، خا�سة يف �سفوف ال�سباب يعر�س هذه الفئة وكل الفئات 
الأخرى للخطر لناحية م�ستوجبات العي�س الكرمي والرفاهية. والت�ساوؤل اليوم : “ 

اأي خريج نريد؟ “ مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنظرتنا حول: “اأي اقت�ساد نريد؟”. 
اليوم  مداخلتي  يف  اأ�ستعر�س  �سوف  اللبناين،  العمل  �سوق  حول  ملحة  بعد   

القطاعات الواعدة، ومن ثم املهارات املطلوبة من منظور �سوق العمل.

خ�سائ�ص �سوق العمل اللبناين. 1
متويل  يف  اخلارج   من  القادمة  الأموال  وروؤو�س  املدخرات  ف�سلت  لقد 
ال�ستثمارات الإنتاجية وتنويع القت�ساد اللبناين. فمنذ العام 1997 ولغاية العام 
يف   18 من  اأكرث   )GDFI( املحلية  الثابتة  الإجمالية  ال�ستثمارات  بلغت   2007
املائة، بحد اأق�سى 30 يف املائة يف عام 1997. وقد مت توجيه هذه ال�ستثمارات 
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البناء  ال�ستثمار يف  ن�سبة  بلغ متو�سط  العقارات، حيث  اأ�سا�سي يف قطاع  ب�سكل 
والأ�سغال العامة اأكرث من 68 يف املائة من جمموع ال�ستثمارات، وذلك بني عام 
1997 وعام 2007. وقد اأدى هذا الرتكيز يف قطاع البناء اإىل ا�ستبعاد قطاعات 
بهذا  املرتبطة  ال�سناعات  اإىل  املتبقية  ال�ستثمارات  وانتقلت  اأخرى.  واأن�سطة  
القطاع والتي تزوده بال�سلع الو�سيطة. ومبا اأن البناء وال�سناعات املتعلقة تعتمد 
يف   Elasticity املرونة1  اأن  ن�ستخل�س  فاإننا  لبنانية،  غري  عمالة  على  اأ�سا�سًا 

ا�ستحداث الوظائف والإنتاج يف لبنان متدنية جدًا.
بالإ�سافة اإىل م�سكلة تقل�س فر�س العمل فهنالك قلق حول نوعية الوظائف 
التي ت�ستحدث بحيث اأن العديد منها ذو طبيعة غري ر�سمية يفتقر اإىل احلمايات 
العمالة بني عام 1997  تو�سعت فيها م�ستويات  التي  القطاعات  اإن  الجتماعية. 
و2007 كانت اخلدمات وقطاعات النقل والت�سالت التي و�سلت اىل 80 يف املائة، 
وقد �سكلت هذه القطاعات ن�سبة 20 يف املائة من �سايف الوظائف اجلديدة. ومن 
واملطاعم  الفنادق  يف  الوظائف  معظم  ا�ستحدثت  فقد  اخلدمات،  قطاع  �سمن 
القطاعات  املايل ويف جميع  القطاع  العمل يف  والتجارة يف حني تراجعت فر�س 
الوا�سح  من  دقيقة،  اإح�ساءات  غياب  ظل  ويف  الفرتة.  نف�س  خالل  الأخرى 
تغطية  اأن  ر�سميًا حيث  م�سجلة  الفر�س اجلديدة غري  كبريًا من هذه  اأن جزءًا 
ال�سمان الجتماعي مل ت�سهد اأي ارتفاع منذ تلك الفرتة وحتى اليوم، بل ا�ستمرت 

على نف�س ن�سبة التغطية البالغة 38 يف املائة من القوة العاملة.

1 .
1 .
1 .
1  تعرف املرونة باأداة لقيا�س ا�ستجابة تغري يف ا�ستحداث الوظائف اإىل تغريات يف الإنتاج.. 1
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احلاجات على �سعيد القطاعات. 2

ال�صياحة

ال�سادرة عن  الأرقام  اأ�سارت  وقد  لبنان.  الواعدة يف  القطاعات  اإحدى  هي 
اأكرب معدل منو  لبنان �سجل  اأن  التابعة لالأمم املتحدة  العاملية  ال�سياحة  منظمة 
على م�ستوى العامل يف عدد ال�سياح الوافدين اإليه يف العام 2009 اإذ بلغت الزيادة 
نحو 29 يف املائة عن العدد امل�سجل يف 2008، يف حني تراجع منو عدد ال�سياح 
عامليًا بن�سبة 4،2%. ومع اأن ال�سياحة هي ركن من القت�ساد الوطني الذي يوؤمن 
ال�سحية،  الإ�ستجمامية،  ال�سياحة  التي ت�سم  ال�سياحة  تنوع  مداخيل هامة ومع 
الدينية والثقافية لكنها وحدها ل تبني اقت�سادًا، ول بد من اللتفات اإىل قطاعات 

اأخرى.

ال�صناعة ذات القيمة امل�صافة

�سحيح اأن لبنان ل ي�ستطيع اأن يناف�س ال�سني اأو الهند اأو تركيا اأو حتى �سوريا 
يف حجم الإنتاج على نطاق وا�سع )Mass Production(، ولكن باإمكان لبنان 
يف  احتلت  املجوهرات  فاإن  املثال،  �سبيل  وعلى  اجلودة،  م�ستوى  على  املناف�سة 
الف�سل الثالث من العام 2009املرتبة الأوىل من ال�سادرات )24%( وذلك ب�سبب 
ال�سناعات  على  اأي�سًا  هذا  ينطبق  املرغوب.  اللبناين  والذوق  امل�سافة،  القيمة 

.)Haute Couture( الأخرى التي تتطلب اإبداعًا مثل ت�سميم الأزياء

فمن  اأكرث.  جدي  ب�سكل  عموماً،  ال�سناعي،  للقطاع  لاللتفات  اأهمية  هناك 
املعلوم اأن القطاع ال�سناعي من اأهم القطاعات التي تتمكن من ا�ستيعاب العمالة 
مبالغ  رقم غري  وهذا  األف موظف،   140 ا�ستيعاب  باإمكانية  وحدها  تقدر  حيث 
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فيه نظرًا لأن قيمة ال�سادرات قد ارتفعت من 889 مليون دولر يف العام 2001 
الكلفة  حول  احلديث  تكَرَر  واإن   .2009 العام  يف  دولر  مليار   3.5 حوايل  اإىل 
بقية  بقدرتها على حتفيز  تكمن  اأهمية  لل�سناعة  لكن  وللعمالة،  للطاقة  العالية 
رابع  منتجاتها  ت�سكل  والتي  الغذائية،  ال�سناعات  تفعيل  اإن  مثاًل،  القطاعات. 
اأكرب �سادرات يف الف�سل الثالث من العام 2009، له تاأثري اإيجابي على القطاع 

الزراعي، العمال، املهند�سون، امل�سارف، �سركات التاأمني، والنقل وغريها. 

التكنولوجيا

الزراعة  قطاع  عادة  يلي  الذي  ال�سناعي  التطور  فاته  قد  لبنان  اأن  وحيث 
بالثورة  يلحق  اأن  بد  للدول، فال  القت�سادي  التطور  وي�سبق قطاع اخلدمات يف 
من  الثاين  املركز  التكنولوجيا  قطاع  احتل  لقد  نعي�سها.  التي  التكنولوجية 
ال�سادرات يف الف�سل الثالث من العام 2009 بن�سبة 16،8% وهو ي�سم �سناعة 
حيث  للعمالة  مهمة  فر�سة  وهذه  والإلكرتونية.  الكهربائية  الأجهزة  جتميع 
باإمكانها ا�ستيعاب �سريحة وا�سعة من اخلريجني اجلامعيني واملهنيني يف خمتلف 

الخت�سا�سات، خا�سة اأن الجتاه العام العاملي هو لقت�ساد املعرفة.  

الزراعة

اإن قدرات القطاع الزراعي يف لبنان هائلة نظرًا اإىل طبيعة لبنان اجلغرافية، 
وتوفر الأرا�سي الزراعية )ال�ساحل، اجلبال و�سهل البقاع( اإ�سافة اإىل توفر مياه 
املجاورة  البلدان  اأن  امللفت  ومن  عديدة.  عوائق  دونها  لكن  العاملة  واليد  الرّي 
وبالد اخلليج قد حتدت عدة معوقات وا�ستطاعت اأن تنه�س بقطاعها الزراعي 
وذلك لي�س فقط لتلبية حاجاتها الداخلية بل للت�سدير. لكن هذا القطاع اأي�سًا 

بحاجة اإىل دعم الدولة، وبحاجة اإىل التمايز عرب جودة الإنتاج.
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الطاقة

ويف ظل احلديث عن وجود احتياطيات نفطية وغازية كبرية يف لبنان، ل بد 
من الإعداد لهذا القطاع مبا ي�سمله من اخت�سا�سات تت�سمن هند�سة البرتول، 
يف  ُمَعمقة  واخت�سا�سات  البيئة،  وهند�سة  املتجددة،  والطاقة  املائية،  والطاقة 
القوانني املتعلقة بالطاقة، اإ�سافة اإىل اخت�سا�سات يف احلفر والتنقيب وال�سيانة. 
ويف حني ا�ستعر�سنا القطاعات الواعدة يف لبنان واأهمية توجيه الخت�سا�سات 
العمل يف  ل�سوق  امل�ستقبلية  الجتاهات  اإىل  اللتفات  من  بد  فال  بركبها،  لتلحق 
البلدان العربية، مو�سوع �ساأترك التطرق اإليه للمداخلة التالية يف هذه اجلل�سة، 
ل  اللبنانية  الب�سرية  املوارد  م�ستوى  الكبري يف  التطور  ال�ستفادة من  اأن  خا�سة 
تقت�سر فقط على ال�سوق اللبنانية بل تتعداه لت�سمل بلدان العامل العربي ب�سكل 

اأ�سا�سي، ومن ثم اأوروبا واأمريكا ال�سمالية واأفريقيا.
قبل حتديدي للمهارات املطلوبة يف �سوق العمل اأود اأن اأعر�س لعدة نقاط.

اأوًل: ل اأعتقد اأن التعليم يف لبنان يواكب �سرعة املتغريات يف �سوق العمل. 
وعليه، فال بد من النظر بتمعن يف جدوى منح الرخ�س ب�سكل �سبه 
الرتبوية  مل�ساهمتها  ل  العايل  التعليم  ومعاهد  للجامعات  مفتوح 
التعليم  م�ستوى  يربك  مما  الطائفية  للمحا�س�سات  واإمنا  والبحثية 

و�سوق العمل على حد �سواء.

الدرا�سة  منذ  بل  اجلامعات،  يف  يبداأ  ل  العمل  ل�سوق  الإعداد  اإن  ثانيًا: 
الثانوية حني تتحدد رغبة التالمذة ويتم توجيههم من قبل اخلرباء يف 

مدار�سهم اأو املراكز املتخ�س�سة للتوجيه.
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ثالثًا: اأحتفظ على التعبري امل�ستخدم وهو »اإحلاق اجلامعات ب�سوق العمل«. 
للجامعات دور يتعدى رفد ال�سوق بالعمالة، فلها دور اجتماعي ووطني 
فاإذا  وعليه  والتنموي.  القت�سادي  دورها  اأهمية  يوازي  و�سيا�سي 
اليوم،  اخت�سا�سات  من  ال�سوق  يحتاجه  ما  بتوفري  الدور  اختزلنا 
فهذا بالتاأكيد �سبب ك�سادًا لخت�سا�سات اأ�سا�سية يف املجتمعات مثل 
الفل�سفة والعلوم الجتماعية والإن�سانية واللغات والفنون وغريها بني 

املعارف التي حتفظ للوطن توازنًا ح�ساريًا ودميقراطيًا وثقافيًا.

املهارات املطلوبة . 3
�سوق  يف  الأدلة  من  الكثري  فهناك  الإن�سان.  يربع  وحده  بالخت�سا�س  لي�س 
وخريجي  العمل  �سوق  حاجات  بني  املهارات  تطابق  عدم  اإىل  املحلي  العمل 
منخف�سة  توقعات  اخلريجون  يواجه  بحيث  املهني  التدريب  وبرامج  اجلامعات 
من حيث فر�س العمل وم�ستويات الدخل. وهنا تكمن احلاجة اإىل تدخل مبا�سر 
من وزارة الرتبية والتعليم العايل وحتديدًا من املركز الرتبوي للبحوث والإمناء 
كي حتقق املواءمة املطلوبة بني م�ستوى اخلرجني واخت�سا�ساتهم وحاجة ال�سوق. 
للتقنيني.  املهند�سني  ن�سبة  اأو  للممر�سات  الأطباء  ن�سبة  حول  معروفة  الأمثلة 
اأن %30  لبنانية،  InfoPro   حلوايل 300 �سركة  اأجرته �سركة  اإح�ساء  وي�سري 
اأي قيمة م�سافة لأرباب العمل.  من طالبي العمل لديهم اخت�سا�سات ل ت�سكل 
ّي  مثال ملفت اآخر وهو ال�سعوبة التي يجدها خريجو الـ BT  و  TS يف اإخت�سا�سَ
بوجود  فر�س عمل  اإيجاد  » يف  والإعالنات  العامة  العالقات   « اأو   « امل�سارف   «
خريجني جامعيني يف نف�س الخت�سا�سات. وهذا يطرح �سوؤاًل حول جدوى هذه 

الخت�سا�سات وغريها ال�سبيهة على م�ستوى التعليم املهني.
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العليا  واملعاهد  اجلامعات  خريجي  اكت�ساب  اأهمية  على  التاأكيد  يجب  كما 
مهارات تتعدى املعرفة التقنية يف اخت�سا�ساتهم . وهذه املهارات تكت�سي اهتمامًا 
كبريًا يف �سوق العمل يف ظل الوعي لأهمية اأبعاد اأخرى مثل تلك التي يعرب عنها 
التفات  من  بد  ل  هنا  من   .)Emotional Intelligence( العاطفي  بالذكاء 
اإىل اأهمية اإك�ساب الطالب اجلامعيني مهارات �سخ�سية واجتماعية،  ت�ساهم يف 
جناحهم واإجناح الفريق الذي ينتمون اإليه، يعرب عنه بالـ  “ Soft Skills”مثل : 
قدرة التحليل، اإمكانية التعامل مع الآخرين بفعالية – تناغم مع اأع�ساء الفريق، 
املرونة يف مواجهة املتغريات ، الإيجابية، الندفاع، روح املبادرة والتوا�سل بفعالية 
�سفهيًا وكتابيًا. وحيث اأن هنالك 200 األف موؤ�س�سة يف لبنان واأن 98،5% من هذه 
املوؤ�س�سات دون 10 عمال، فهنالك حاجة اأكرب اإىل مهارات جتمع الكثري من تلك 

املذكورة اأعاله.

ختامًا، اأود اأن اأ�سري اإىل مبادرة مهمة اأطلقها البنك الدويل يف بداية العام 
اللبناين لدعم  العمل  ب�سوق  تعاون فني يخت�س  برنامج  2010  وهي عبارة عن 
احلكومة اللبنانية يف و�سع وتن�سيق ال�سيا�سات املتعلقة بالقطاعات التي ميكن اأن 
ت�سهم يف حتفيز النمو القت�سادي وت�سهيل اإيجاد فر�س عمل ذات نوعية جيدة 

على املدى املتو�سط.

اأ�سكر جلمعية املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العايل مبادرتها بتنظيم هذا 
املوؤمتر التوجيهي واأمتنى لكم دوام النجاح.

 وال�سالم عليكم
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الجتاهات امل�صتقبلية ل�صوق العمل

الف�صل الثالث

الجتاهات امل�صتقبلية ل�صوق العمل يف لبنان والبلدان العربية

د. كمال حمدان 
اخلبري القت�شادي يف املوؤمتر التوجيهي الأول

مع  درا�سات  يف  م�ساركتي  من  م�ستلخ�سة  وهي  رئي�سة  اأفكار  خم�س  لدي     
ومع  الرتبية،  وزارة  ومع  الدويل،  البنك  ومع  والإمناء،  للبحوث  الرتبوي  املركز 
الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة، وهي خال�سات تعت�سر كمًا هائاًل من املعطيات 

والدرا�سات امليدانية والإح�سائية.
ميزة  هذه  حمليًا،  للعمل  �سوق  عن  احلديث  وي�سعب  �سوقان  �سوقنا  اأولها: 

تختلف عن الو�سع يف العراق اأو يف �سورية اأو يف الأردن اأو حتى يف م�سر.
اأهميتها عندما تقا�س كن�سبة مئوية   فظاهرة الهجرة يف تلك البلدان وعلى 
تبقى بحدود معينة. و�ساأحتدث عن اجتاهات عامة لالأرقام  العاملة  القوى  من 

لن نتوقف عندها كثريًا ولن ندخل يف حيثياتها وم�سادرها لأنها ت�ستغرق وقتًا. 
يف ال�ستينيات، كان يهاجر من لبنان ما بني 3000 و5000 �سخ�س �سنويًا وهم 
لي�سوا عاملني فقط بل كان بع�سهم يغادر للتعلم يف اخلارج. ومع الطفرة النفطية 
يف ال�سبعينات قبيل احلرب الأهلية ارتفع العدد اإىل ما بني5000 و10000 �سخ�س 

�سنويًا.
وابتداًء من هذا التاريخ اأ�سبحت الهجرة موثقة عرب ثالث درا�سات قامت بها 
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جامعة القدي�س يو�سف يف اأعوام 1985 و2001 و2007. واأ�سبح لدينا تقدير اأدق 
وما بني العامني 1975 و2007 ارتفع العدد اإىل ما بني 25 و30 األف �سنويًا.

اأردنا تق�سيم الفرتة ما بني اأعوام 1975 و2007 و2009 مبعدل و�سطي  واإذا 
ما بني 25000 و30000 �سنويًا وهذا املعدل كان ينخف�س يف بع�س ال�سنوات كما 
ارتفع يف اأخرى تبعًا للو�سع الأمني والإقت�سادي يف لبنان من جهة كعامل طرد. 
هجرة  ت�سهل  كانت  التي  اخلارج  يف  اجلاذبة  العوامل  �سوء  يف  ثانية  جهة  ومن 

اللبناين.
اأقّدم �سورة �ساملة لكي نفهم بلدنا اأكرث، فعندما نقول معدل الهجرة 30000 
�سنويًا على مدى 35 عامًا فاإننا نتحدث عن مليون وع�سرين األف مهاجر. ومتو�سط 
النا�سطني اقت�ساديًا على كل مئة �سخ�س مقيم يف لبنان 35 باملئة ما بني عاملني 

يبحثون عن عمل وعاطلني من العمل.
اأّما ن�سبة النا�سطني يف الفئات املهاجرة فال تقل عن 50 يف املئة اأي اأن هناك 
قد  منهما  ب�سيط جدًا  وق�سم  مليون مهاجر  اأ�سل  يعملون من  �سخ�س   500000

يكون بحال بطالة ويبحث عن عمل.
واآخر الدرا�سات الإح�سائية يفيد اأن القوى العاملة املقيمة يف لبنان مبا فيها 
بنحو مليون  تقدر  ال�سورية  العمالة  املخيمات دون احت�ساب  الفل�سطينيون خارج 
ومئتي األف. وعندما نتحدث عن 500000 مهاجر ن�سبة ملليون ومئتي األف، فلك 

اأن تت�سور احلجم وهذا لي�س موجودًا يف اأي بلد جماور.
واإ�ستنادًا اإىل ما يقوله حاكم م�سرف لبنان ريا�س �سالمة ووزير املال ال�سابق 
اأربعة  يزيد  لبنان  خارج  اللبناين  العامل  دخل  متو�ّسط  اأّن  من  الباحثني  وبع�س 
اأ�سعاف عن متو�ّسط دخل العامل اللبناين يف لبنان، فذلك يعني فعليًا اأن الن�سف 
مليون املهاجر قّوتهم الدخلّية توازي مليوين �سخ�س مبوا�سفات الدخل والعمل يف 

لبنان.
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املقيمني  اإل �سوقني، �سوق عمل  نراه  اأن  العمل املحلي ل ميكن  وعمليًا، �سوق 
واجتماعية  اقت�سادية  تبعات  ترتتب  وبالتاأكيد  اخلارج.  يف  هم  ملن  عمل  و�سوق 
على الأ�سر �ساحبة الدخل املتدين التي تكافح الفقر م�ستفيدة من ال�سخ الآتي 

من جزء الأ�سرة املغرتب ولهذا اأبعاد كثرية.
ثانيًا: لدينا خلل يف �سوق العمل وهو خلل كّلي ما بني العر�س والطلب. بنية 
الأعمار لدينا من خالل ما نعرفه من ت�سريحات اجلامعات واملعاهد واملوؤ�س�سات 
�سوق  اإىل  نظريًا  �سنويًا  املتدّفقني  تقريبيًا  نقّدر  يجعلنا  خريجيها  عن  الرتبوية 
العمل حوايل 45000 لهم عالقة ب�سطور الأعمار وهم يعر�سون قوة عملهم ول 
يطلبون عمل، لأن الطلب على العمل ياأتي عرب املوؤ�س�سات، وهذا اأمر �سكلي لكن 

كل الباحثني حول �سوق العمل يجتهدون يف هذه املفاهيم.
واأنا اأتبّنى مفهوم اأن هوؤلء اخلم�سة والأربعني األفًا يعر�سون قوة عملهم للبيع 
ملوؤ�س�سات عامة اأو خا�سة، اأو للبيع الذاتي اإن كانوا عاملني بذاتهم اأي اإن كانوا 

ميلكون مهنة حرة.
اأي  مهنيات  وخريجي  جامعات  خريجي  بني  ما  تقريبًا  مق�سوم  الرقم  وهذا 
اأن ن�سبة من التحق بالتعليم املهني ل تتجاوز اخلم�سة ع�سر يف املئة من  مبعنى 
جمموع ما قبل اجلامعي، لكن كل من يت�سرب من املدر�سة اإبتداًء من �سن احلادية 
ع�سر يف املرحلة املتو�سطة ولحقًا الثانوية يلتحقون بدورات معجلة غري نظامية 

متتد ما بني ثالثة اأ�سهر اأو �ستة اأو ت�سعة.
ومن اأ�سل اخلم�سة والأربعني األفًا املقتحمني ل�سوق العمل هناك 25000 خريج 
الباقون  اأما  الثلث.  اأو  الربع  تقارب  نظامي  مهني  تعليم  من  تاأتي  وقلة  جامعي 

فياأتون من تعليم مهني غري نظامي.
على  طلب  األف  والأربعني  اخلم�سة  مقابل  اأنه  البارز  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافًة 
العمل اإما اأن ياأتي الطلب من الذات اأو لدى مهنة حرة اأو عامل م�ستقل اأو ياأتي 
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عرب موؤ�س�سات خا�سة اأو حكومية. فاملوؤ�س�سات احلكومية اجتاهها العام مرتاجع 
رغم وجود حما�س�سة ت�سمح باأمور كثرية لكن لي�س لها �ساأن اإقت�سادي.

اأما على م�ستوى القطاع اخلا�س، فهناك اإح�ساءات للبنك الدويل عن تطور 
الوطنية لالإ�ستخدام وال�سمان. ويف  للموؤ�س�سة  العاملة ودرا�سات ميدانية  القوى 
درا�سة خا�سة لل�سمان تبنّي لنا اأنه يف اخلم�س ع�سرة �سنة الأخرية بلغ معدل منو 
القوى العاملة واحد ون�سف يف املئة �سنويًا. اإذن نتحدث عّما بني 15000 و20000 

طلب على العمل �سنويًا فيما العر�س هو 45000 �سنويًا.
وبالتايل فاإن ن�سف املتدفقني ل�سوق العمل لي�س لديهم حظوظ باإيجاد فر�سة 
عمل. والبطالة مركزة عندنا بالفئات العمرية ال�سابة ما بني 18 و30 وهي بطالة 

�سباب، ومتو�سط مدة التعطل عن العمل طويلة ت�سل اإىل 13 �سهرًا و�سطيًا.
ويف اخلال�سة لدينا فجوة بني العر�س الكلي والطلب الكلي على العمل.

فن�سف  اأخطر.  وهذه  الطلب  وبنية  العر�س  بنية  بني  فجوة  هناك  ثالثًا: 
والآن  وحقوق.  واإن�سانية  نظرية  كليات  خريجو  هم  اجلامعة  من  يتخرج  من 
تتوالد جامعات جديدة تّدعي اأنها حتاول ملء الفراغ. ول اأخفي عليكم اأن بع�س 
كليات اجلامعة اللبنانية مثل كلية الهند�سة اأو العلوم، اأو الطب، اأو الفنون يدخل 
م�ستوى  ميلكون  الذين  اخلارج  من  الوافدين  مع  م�سرفة  مناف�سة  يف  خريجوها 
�سهادة  يف  العلمي  حت�سيلهم  يتابعون  اللبنانية  اجلامعة  خريجي  وجند  اأعلى 
الدكتوراه يف فرن�سا واأنا اأعرف مناذج كثرية منهم من خريجي كليتي الهند�سة 
والعلوم، على الرغم من اأن هناك كليات و�سعها �سعب واجلامعة اللبنانية بحاجة 

اإىل اإعادة تقومي.
اإذن،  لدينا م�سكلة التعليم العام الر�سمي ول �سّيما ما قبل اجلامعي، ولدينا 
اأفواج من اخلريجني �سعاف امل�ستوى يف كليات اأ�سا�سية رغم اأنها بالن�سبة لكثريين 
جزء من عملية الإرتقاء الإجتماعي اأكرث منها كونها اأداة فعلية للتمتني وانتزاع 
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فر�سة عمل لها قيمة م�سافة عالية. واأحزابنا �سهلت هذا الأمر يف ال�سغط على 
الإدارات الرتبوية وامل�سوؤولية الأوىل على ما ميكن اأن ن�سّميه دولة ول اأعرف اإذا 

كان هناك يف لبنان دولة.
الطلب وعالقة �سوق  لبنية  بالن�سبة  اأما  العر�س،  بنية  العام يف  هذا اجلانب 
العمل مبخرجات النظام التعليمي، فالغائب الأكرب والعقبة الأوىل وم�سكلة لبنان 
الأ�سا�س هي يف بنية الطلب. اخلريجون ياأتون من 40 جامعة ومبوا�سفات خمتلفة، 
وبنية الطلب لدينا حمدودة وهي م�سابة بت�سّوهات واختاللت مايكرو اإقت�سادية 
وقطاعية. ويف اآخر تقرير للمحا�سبة الوطنية �سادر عام 2008، تبنّي اأنه ل ت�سكل 
القطاعان قبل 30  املحلي وهذان  الناجت  وال�سناعة معًا 14 % من  الزراعة  فيه 
عام كانا ي�سكالن 40 % من الناجت املحلي. وهذه امل�ساهمة كانت موازية مل�ساهمة 
قطاع ال�سياحة واأقل من قطاع البناء. وهذا النوع من الأ�سئلة عن اأي بنية نطلب 
عندما تكون 98.5 % من موؤ�س�ساتنا حتوي ما دون الع�سر عمال ومعظمها عائلي.
يف مرحلة معينة، عندما كنا نقارن نتائج م�سح املوؤ�س�سات عام 71 بنتائج عام 
2004 ولدينا 200000 موؤ�س�سة موّزعة على رقم بح�سب فرع الن�ساط الإقت�سادي 
املوؤ�س�سات  من  املئة  يف   4000 اأن  حيث  هائلة  مفارقة  وجدنا  بالع�سرات  وعدده 
تعمل يف جمال املعجنات، فقلت لرئي�س احلكومة: بح�سب احل�سابات اإذا ا�ستمرت 

الأمور كذلك ففي عام 2030 �سيكون لبنان كله معجنات.
عندما تكون بنية املوؤ�س�سات حرفية وتكرر الأن�سطة ذاتها ول روؤية اقت�سادية 
لها، كيف ميكن احلديث عن اقت�ساد حقيقي؟ القيمة امل�سافة تن�ساأ عندما تتناف�س 
املوؤ�س�سات بع�سها مع بع�س. والآن ما من قيمة م�سافة ول فر�س عمل ول اإمكانات 
لتطبيق تكنولوجيا اأو ل�ستيعاب ن�سٍق كهذا من اخلريجني يف جامعات ذات نوعية 
جّيدة. وهناك م�سكلة كبرية يف بنية الطلب ولكن حّلها لي�س يف اجلامعة ووزارة 
جديدة  اأن�سطة  ت�سجع  و�سيا�سات  اإقت�سادية  روؤية  عرب  ياأتي  حّلها  بل  الرتبية، 
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اأكرث انك�سافًا على القيمة امل�سافة والت�سدير والتكنولوجيا والت�سجيع على دمج 
املوؤ�س�سات.

وما معنى اأن يكون متو�سط القيمة امل�سافة للفرد يف كل دول العامل تزيد كلما 
ت�سريعات  اأي  ونعرف  نخطط  اأن  يجب  ولذلك  للموؤ�س�سة.  الو�سطي  احلجم  زاد 
و�سيا�سات واأي اأ�سكال حوافز ندعم. وينبغي اأن ن�سجع على دمج املوؤ�س�سات واأن 
لي�س لها معنى وفيها  التي  الب�سيطة  الأن�سطة  اأن تكرر  اأكرث فاأكرث ل  تتخ�س�س 
ونحن  نف�سها،  الدوامة  تعود  ثم  الن�ساط  تغرّي  ثم  وتفل�س  اأبوابها  فتغلق  م�ساكل 

نعي�س هذه التجربة عندما نقارن نتائج م�سح املوؤ�س�سات.
هذه اإذًا بنية الطلب بعدما راأينا بنية العر�س وكل الظواهر التي نراها لحقًا 
تاأتي تتّمة لهذين اخليارين فهناك بطالة عالية ن�سبيًا وطويلة، ول اأمان للموّظف 

يف ا�ستمرار العمل كما ل يوجد �سمانات للم�سار املهني.
اأعمل يف موؤ�س�سة خا�سة منذ 35 �سنة ومّر علّي الع�سرات من النماذج، اأجزم 
اإن مل ي�سعر املوظف بعد عام اأو عامني من بدء عمله باأنه ميكن اأن يتطور مهنيًا 
ووظيفيًا على م�ستوى الدخل واحلوافز بعد مدة، فاإنه �سي�سحي عر�سة لالإحباط. 
ومعظم  املهني،  مل�ساره  ت�سّور  عامل  كل  لدى  يكون  باأن  امل�سروع  من  اأنه  واأوؤكد 
اأرباب العمل لدينا ل ميكنهم تفّهم حاجات العّمال جلهة �سروط العمل واحلماية 
الإجتماعية عرب ت�سجيله بال�سمان والرتّقي، لذا علينا اأن نبعد الطابع ال�سخ�سي 
بالعالقة بني رب العمل والعامل وجعلها نظامية خا�سعة ملعايري قابلة للقيا�س اإن 

كنا نوّد بناء �سوق عمل.
الأوىل،  للفكرة  اأعود  العمل،  ل�سوق  امل�ستقبلية  التوّجهات  عن  احلديث  وقبل 
نحن ن�سدر خريجني وموارد ب�سرية اأكرب بكثري من حجم ال�سوق اللبناين. وهناك 
حتّولت يف ال�سوق، فاخلليج اأجنز معظم �سبكات البنى التحتية من كهرباء ومياه 
الت�سّبع  اإىل  ال�سوق  هذا  و�سل  حّتى  وج�سور،  ومرافئ  وطرقات  هاتف  و�سبكات 
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ومعظم بلدان اخلليج تعاين طفرة يف الرتكيز على القطاع العقاري مع التفاوت 
بني بلد واآخر وهي تتجه نحو الهدوء. كما �سي�ستقر قطاع اخلدمات ول �سيما ما 
له عالقة بالأمور املالية وامل�سرفية والبور�سات فلن يرتفع منّوها بل �سي�ستقّر. 
بع�س دول اخلليج  قيمة م�سافة.  وذا  الطابع  �ساأن خدماتي  بكل  النظر  و�سيعاد 
تويل اأهمية كربى لل�سناعة التي لها دور يف تطّور الأمم وهي ذات اأهمية كربى 
للبلدان التي لديها عدد كبري من ال�سكان ويحتاج اإىل فر�س عمل، ونحن انتقلنا 
الأ�سا�س  اإىل عامل اخلدمات وهو  َقبلي  �سبه  املنطقة من عامل زراعي رعوي  يف 
يف القوى العاملة والناجت املحلي واأ�سعنا فر�سة الثورة ال�سناعية التي اعتمدها 
الغرب يف القرنني الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر، لذلك يتخطانا الغرب مبئة عام. 
نوع  اإيجاد  باإمكاننا  لكان  ال�سناعية  ن�سيطر على احللقة  اأن  نحن  ا�ستطعنا  ولو 
وظائف خمتلف عما نراه حاليًا يف �سوق العمل. فال�سائد اليوم هو بيع املعجنات 

وبيع اإ�سرتاكات الكهرباء وجتارة الألب�سة والأحذية.
عالقة  وله  تخ�س�سًا  اأكرث  العمل  على  الطلب  لكان  ذلك  عك�س  حدث  ولو 

بالتكنولوجيا والتقنية والإلكرتونيات والإت�سالت.
نيو  �سيا�سات  اعتماد  عرب  هذا  خو�س  حتاول  م�سر  النماذج،  م�ستوى  على 
متعلقة  وهي  مهني  اإعداد  يف  بالقوة  تدخل  م�سرية  اأجيال  وهناك  ليبريالية 
مبا�سرة بالإنتاج اإما �سناعة اأو ما يتفّرع عنها. ول اأعرف اإىل اأين �ست�سل، هم 
يحاولون �سباق الزمن ولديهم م�سكلة دميغرافية كبرية عددهم 80 مليون، دون 
ال�سعودية من م�سكلة مماثلة،  ُيدار. كما تعاين  اأن  ل�سوق كهذا  �سناعة ل ميكن 
وت�سكل اليمن قنبلة موقوتة قد تطيح املنطقة كلها مع م�سر يف حال مل يتم تاأمني 

فر�س العمل الالزمة ومل يعالج الفقر والبطالة. 
وعلينا اأن نتابع هذه التحولت يف املنطقة لرنى ما هي التخ�س�سات املنا�سبة 
لنا. كنا نناق�س ما جرى يف اجلمعية الإ�سالمية للتخ�س�س والتوجيه بني بع�س 
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اخلرباء واللجنة الإدارية حول معايري املهن والتخ�س�سات التي يفرت�س اأن تعطى 
الأولوية يف توجيه �سيا�سة املنح. وندعو الطالب اإىل التوجه نحو العلوم ال�سحيحة، 
فـ 80 يف املئة من موظفي ال�سركات التجارية العاملية وحتى يف الت�سويق وال�سيانة 
واملعلوماتية والهند�سة والريا�سيات، هذه الطاقة الكبرية يجب اأن حتول اإىل حقل 
معريف على مو�سوع حمدد وقد حتتاج اإىل �سنة اأو �ستة اأ�سهر، اإذا كانت العلوم 
الوراثية ولي�س لها عالقة  الهند�سة  اأ�سا�سية من  �سحيحة والتخ�س�سات فروعًا 
بالهند�سة املدنية اأو الإن�سائية بل بالزراعة الع�سوية وال�سحة والطاقة املتجددة. 
النفط كما  وا�ستك�ساف عن  اللبناين عمليات حفر  �ستجري يف منطقة اجلنوب 
فيزيائي  جيو  وم�سح  برتول  مهند�س  اليوم  لدينا  ولي�س  للنفط،  اأنابيب  �سُيمد 

جيولوجي ومتخ�س�سون باأليات احلفر وال�سيانة.
ويف العامل اليوم ما من درا�سة اأو موؤ�س�سة تن�ساأ وتتبع لالأمم املتحدة �سواء يف 
اإّل وتفر�س القيام  بتقييم بيئي  الزراعة وال�سناعة والتنمية املحلية والبلديات 

للم�سروع واآثاره، كما اأن هناك هند�سة بيئة واقت�ساد بيئي وعلوم بيئية وتقنية.
اإيجاد وظيفة  ولدينا بع�س اجلامعات التي تخّرج من لي�س لديهم فر�سة يف 

ب�سوق العمل تعطيهم اأكرث من 500000 لرية.
احلا�سوب،  واأنطمة  الربجميات  وهند�سة  املعلومات  نظم  العلوم  من  اأن  كما 
وتقنيات الإ�ست�سعار عن بعد وهذا له عالقة بالفيزياء والهند�سة، كما اأن هناك 

علوم اإدارية ومالية ذات نوعية جّيدة نراها بني ظهرانينا.
بالإ�سافة اإىل ذلك هناك التقنيات احليوية وتكنولوجية الطاقة يف الإقت�ساد 

القيا�سي الذي يعتمد على تزويج الريا�سيات بالإقت�ساد والإح�ساء.
واأرى اأن هذا هو امل�سار الذي ميكن اأن يفيد البلد اأكرث عند التمكن من التوجه 
نحو هذه اخليارات التي متلك حظوظ اأكرب لأنها ت�ستجيب حلاجاتنا املو�سوعية 

التي تتطلبها تنمية املنطقة وتنمية لبنان.
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العربية  يف  كبرية  م�سكلة  لدينا  لأنه  اللغة  مبو�سوع  نهتم  اأن  اأي�سًا  وعلينا 
يكن  اإذا مل  اخلا�س،  قطاعه  لبنان وحتديدًا  اإذا حتدثنا عن  لأننا  والإنكليزية، 
املتقدم للوظيفة ميلك معرفة جّيدة بالكمبيوتر واللغة الإنكليزية فلن تكون لديه 
فر�سة لدخول �سوق العمل، بينما يرفع امتالك هذه املهارات فر�سة اإيجاد وظيفة 

بن�سبة ل تقل عن ال�ستني يف املئة.
جانب  اإىل  اأدر�س  فمثاًل  العايل،  التعليم  يف  التخ�س�سات  تزويج  ويجب 
املتقدم  كان  كلما  لأنه  ادارة  الهند�سة  جانب  اإىل  واأدر�س  الإح�ساء،  الإقت�ساد 
ل�سوق العمل ميتلك ا�ستعدادات لتلبية حاجات القطاع اخلا�س ومرونة كافية كلما 
حاز الأف�سلية على حاملي اإجازة وما�سرت ودكتوراه يف الكيمياء على �سبيل املثال. 
فتزويج الإخت�سا�سات واللغة والتمكن من التعامل مع عامل املعلومات هي �سروط 
اأنواع الإخت�سا�سات التي حتدثت عنها مبا فيها اللغة  يجب اأن تتوافر يف جميع 

العربية.      

وال�سالم عليكم 

الجتاهات امل�صتقبلية ل�صوق العمل



94



95

مداخالت ومناق�صات اجلل�صة الثانية

مداخلة د. اأمني ال�شاحلي
بلغة  جمتمعي  مع  احلديث  اأردت  اإن  املجتمع  يف  وكفرد  اأنا  احلقيقة  يف 
وتارة  بيني وبني جمتمعي.  “حوار طر�سان”  باأن هناك  تارة  اأ�سعر  املتخ�س�س 
اأخرى اإن اأردت النظر ملجتمعي دون معايري متخ�س�سة ف�ساأ�سعر باأين متفّرج ول 

يحق يل باأن اأكون متفّرجًا.
اأن  اأي  لبنان،  يف  اجلامعي  والتخ�س�س  التوجيه  احلديث  يتناول  واليوم 
احلديث يتم عن �سخ�س متخّرج ويحمل �سهادة وينتظر �سوق عمل �سواء يف لبنان 
اأو خارجه. والعناوين العامة العري�سة للوظائف هي اإما ت�سميم واإما جتارة بيع 

و�سراء، اأو �سراء حلول جاهزة مل�ساكل معروفة.
والرتّدي القائم يف واقعنا هو لأننا اأ�سحاب اأ�سقف اإقت�سادية منخف�سة ولهذا 
وواقع  حيثية  له  واملعجنات  لالإ�ستهالك  دفعًا  دفع  الذي  املال  راأ�س  فاإن  ال�سبب 
لبنان وجرب وذاق طعم �سياط هذا  اإىل  اأن كل ممّول جاء  ومربرات. و�سّدقوا 
البلد املوجعة والتي نعرفها جميعنا، ثرثرته يف اخلارج �ستكون م�سموعة اأكرث من 
متخ�س�س يعده بك�سب وريع وبفائدة. ويل قريب يف اجلنوب قام مب�سروع رمبا 
تكون كل النا�س قد �سمعت به وقد ذاق ما ذاق من ال�سيا�سة يف لبنان فاأقفل هذا 
اأحمق يف لبنان من ل  امل�سروع وذهب ليتحدث يف الآفاق عن جتربته، وقال يل 
ي�سرتي �سخورًا وبالنًا مباله. اأي ا�ستثمار معقد يف لبنان �سيو�سل اإىل ما هو قد 

و�سل اإليه.
ال�سهادات تنكفئ، نعطي مثاًل موظف يعمل يف  اأن جميع  ون�ساهد الآن كيف 
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�سهر  اأول  يف  تعلمه  ما  بكل  يعمل  اأنه  ترى  القت�ساد:  بوزارة  التخطيط   دائرة 
اأثر ولذلك  اأي  اأن كل تكوين خ�سع له يف اجلامعة مل يعد له  اأي  باملهنة نف�سها، 
مت�سي الأمور مع 40 جامعة فعندما تخرج هذه اجلامعات �سهادة ل يك�سف ال�سوق 
حمتواها. با�ستثناء اإذا كان مدّر�سًا فطالبه يك�سفونه وبغري ذلك ل ميكن معرفة 

حقيقة ال�سهادة.
يجب الكف يف هذا البلد عن ا�ستخدام �سيا�سة العرقنة املتعمدة وغري املتعمدة 

وليرتك الأمر ي�سري كما ينبغي وعندها �سن�سهد منوًا اقت�ساديًا منقطع النظري.
مداخلة د. ح�شني رحال:

وثيق  ب�سكل  مرتبط  الرتبوي  بالتخ�س�س  وعالقته  العمل  �سوق  مو�سوع 
اإدارة املوارد الب�سرية والقت�سادية للمجتمع. ونحن لدينا  مب�سوؤولية الدولة عن 
ن  م�سكلة تاأ�سي�سية: ما راأي الدولة ودورها يف هذا املو�سوع؟. فهناك الكثري مِمّ
يكتبون عن بناء الدولة ل يريدون بناء دولة. ويف احلقيقة اأن لدينا دولة ُيراد اأن 
ُتدار من قبل البنك و�سندوق النقد الدويل بالإقت�ساد واملال، ولدينا ق�ساء ينبغي 
للمحكمة الدولية اإدارته، و�سيادة تلزم اإما لقرار 1559 اأو لالإتفاقيات الأمنية مع 
الب�سرية  للموارد  والتخطيط  الإدارة  غياب  على  قليلة  �سواهد  هذه  كل  اخلارج. 

والإقت�ساد.
فعندما تدير الهند اقت�سادها النامي معتمدة على قطاعي الزراعة وال�سناعة 
اأو  بالزراعة لكونه قطاعًا اقت�ساديًا حقيقيًا ولي�س وهميًاً  اأعادت الإهتمام  فقد 
فقاعة عقارية بالإ�سافة للمعلوماتية. اأما يف لبنان فتقوم الدولة ب�سرب الإقت�ساد 
م�ستقبلنا.  �سربنا  قد  نكون  اخلدمات  يف  يوؤثر  اأمر  اأي  حدوث  وعند  الزراعي، 
فما من اإرادة �سيا�سية لبناء دولة حقيقية عندنا، وهذا هو اخللل البنيوي بروؤية 
الدولة لإدارة جمتمعها، واإن كان لدينا نقطة قوة وا�ستطعنا اأن نبني قدرة تعتمد 
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لينزع  الآن  البع�س  ياأتي  املقاومة  والع�سكر يف  والقت�ساد  والرتبية  الثقافة  على 
هذه الروؤية احلقيقية لبناء الدولة.

ويجب اأن يتم الرتكيز يف راأيي على موارد اخللل وهي غياب بناء دولة حقيقية 
اإىل  العبور  ن يرفعون �سعار  يف املجال الرتبوي والقت�سادي ككل، خ�سو�سًا مِمّ

الدولة.
يكون هناك  اأن  والإمناء دون  للبحوث  الرتبوي  للمركز  ول ميكن و�سع خطة 
روؤية تربوية عامة وهوية وطنية يف البلد، وروؤية نحو القت�ساد احلقيقي يف البلد 
الرتبوي  املركز  ن�سع  لكي  عليا  البناء دون وجود خطة  الزراعة، هل ميكن  وهو 

وهي جزء منها؟. 
مداخلة

هناك م�سكلة يعانيها اأغلب اخلريجني خ�سو�سًا يف اجلامعة اللبنانية. فنحن 
عندما ندر�س اإخت�سا�سًا ونخرج ل�سوق العمل نرى اأنه بعيد جدًا، ما ي�سطرنا اإىل 
الأربع  اأو  الثالث  ال�سنوات  فتكون  مهارات.  لكت�ساب  تدريبية  لدورات  اخل�سوع 
لأنه ما من تخ�س�س  العام  التوّجه  رفت نحو  التي ق�سيناها يف اجلامعة قد �سُ
والإعالنات  العامة  العالقات  اخت�سا�س  اأدر�س  فاأنا  ندر�سها.  التي  املادة  يف 
بخ�سو�س  اجلامعة  يف  لته  ح�سّ ما  لأن  اإعالنات  �سركة  يف  اأعمل  اأن  ميكنني  ل 
املو�سوع قليل جدًا. وعندما خ�سعت لتدريب يف املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم 
على  تقع  امل�سكلة  هذه  فهل  اجلامعة.  يف  در�سته  عما  جدًا  بعيدًا  وجدته  العايل 

املناهج الرتبوية التي ت�سعها الدولة، اأم على الطالب؟.
�شوؤال موّجه للدكتور حمدان:

ما الطريقة التي ترفع من اأجر بع�س املهن خا�سة اأنك قلت اإن غالبيتها يف 
لبنان ل ترد اأكرث من 500000 لرية، ول �سيما اأن هناك مهنًا يحتاج اإليها �سوق 



98

ـــــة ـــــي ـــــان ـــــث ــــــة ال ــــــ�ــــــص اجلــــــل

العمل كالتمري�س مثاًل ودخلها حمدود جدًا؟ ما احلل وما الروؤية التي يجب اأن 
تتوافر حلل هذه الأزمة؟ وهي �ست�سكل حاًل لعدد كبري من الأ�سخا�س؟ ويف الوقت 
ذاته هناك عدد كبري من الإخت�سا�سات التي ميكن اأن يدر�سها ولها فر�س عمل.

مداخلة للباحثة ليلى �شم�ص الدين:
هذه  بعد  حددت  درا�سة  �سدرت  هل   97 عام  الرتبوي  النهو�س  خطة  بعد 
�سواء  الطالب  املهني عند  التوجيه  الذي جرى يف  التحول  ما  الطويلة؟  امل�سرية 
بالن�سبة لزيادة التوّجه نحو هذه الإخت�سا�سات اأو حتى باملهن امل�ستقبلية لرنى 

نحن اأين ذاهبون بعد 17 عام.
وعن عدد اخلريجني الذي ُيقارب اخلم�سة والأربعني األفًا ن�سفهم مهنيون اأي 

اأن هناك جمالت لعمل املهنيني يف لبنان.
وكيف ميكن للتوجهات التي دعا اإليها حول الإخت�سا�سات اأن تالقي املهني؟ 
فقد حتدث عن الهند�سة وتفرعاتها، كيف ميكن اأن جند ربطًا بينها كي ن�ستطيع 

اأن نوّجه طالبنا مهنيًا قبل التعليم الأكادميي.
مداخلة اأ. ربيع بعلبكي:

نرى اليوم درا�سات عن التطور خالل ال�سنوات الع�سر الأخرية وهي تفوق ما 
حدث خالل 5000 �سنة ما�سية. وهناك درا�سات تثبت اأنه قبل اأن يتخرج الطالب 
الأّولني ل معنى له، خا�سة يف املهن  العامني  تعّلمه يف  اجلامعي يف اجلامعة ما 

املطلوبة م�ستقباًل يف املنطقة ولبنان.
وهناك خطط مو�سوعة اليوم عن اقت�ساد املجتمع واقت�ساد املعرفة وب�سبب 
ارتباطنا بالدول الأجنبية اإقت�ساديًا و�سناعيًا. ونرى اأن الدول الراأ�سمالية التي 
ول  متحركة  رمال  لبنان  يف  ولدينا  خمططاتها.  يف  ف�سلت  قد  بالعامل  حتكمت 
اأكرث  الأ�سا�س  البناء على مهنة فكل املهن مهمة، وال�سخ�سية املهنية هي  ميكن 
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من �سوق العمل نف�سه، لأن التغريات الأمنية والإقت�سادية التي جرت تثبت اأنه ل 
ميكن التخطيط لل�سنوات املقبلة حتى ي�ستطيع اأن يح�سل على نتيجة. وهذا تثبته 

الأرقام والإح�ساءات التي قدمت يف ندوات �سابقة.
والعالجات املوجودة هي كمن مير�س فجاأة ويذهب اإىل الطبيب فاإما يعطيه 
عالجًا �سريعًا اأو عالجًا طوياًل بح�سب مر�سه. اأي اأنه رمبا يغرّي مهنته بالكامل 
وت�سبح لدينا بطالة مقنعة، ولبنان قائم على هذا لأنه يتاأثر بكل املنطقة والعامل.

اأجل  من  درا�سات  عليه  جتري  التي  القيم  اقت�ساد  مو�سوع  يف  راأيكم  وما 
اخلروج من الأزمة.

رد د. ليلى مليحة فيا�ص: 
ثم  اجلامعات  يف  يتخرجون  اأنهم  جامعية  طالبة  طرحته  ما  اإىل  بالن�سبة 
ي�سطرون اإىل اخل�سوع لدورة تدريبية لأن املناهج ل تلبي حاجات �سوق العمل. 
اأقول يل عالقة بكل التعليم ما قبل اجلامعي. ولكن ما قيل ي�سري اإىل اأهمية اإعادة 
النظر باملناهج اجلامعية ول مينع هذا من اأن نخ�سع لتدريب لأننا بحاجة دائمًا 

اإىل تدريب م�ستمر لو ح�سلنا على �سهادة جامعية ذات م�ستوى.
وما  �سنوات  ع�سر  ع�سر  منذ   2000 عام  تطبيقها  فبداأ  املناهج  مو�سوع  اأما 
التطوير  اأن تكون خطة  �سيكون مو�سوع درا�سة، ويجب  ليلى  ال�سيدة  به  تف�سلت 

الرتبوي �سمن خطة �ساملة.
رد د. كمال حمدان:

بالن�سبة اإىل اأننا ل ن�ستطيع اأن نبني على مهن يف ظل حتولت وانهيارات اأكتفي 
بالقول اإن املروحة التي حتدثت عنها لي�ست حم�سورة وهي لي�ست لئحة مغلقة 
بل مفتوحة على تفا�سيل اأكرث. وهي يف راأيي تخدم الإقت�ساد العربي والأمريكي 
والأوروبي اأي�سًا، لأنه اإذا اكت�سب مواطن هذا النوع من املهارات والإخت�سا�سات 
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فلديه احتمال كبري اأن ي�سبح له دور يف �سوق عمل عاملي.
والإقت�ساد الراأ�سمايل والعاملي منوه على مدى 300 عام هو منو حلزوين له 
اأن و�سفها  اأخرى ويخ�سع لدورات تتغري منذ  منحى هابط يف فرتة و�ساعد يف 
على  وحريته  قدرته  يعزز  ب�سيء  الفرد  متكن  اأن  الأهم  واملعيار  مارك�س.  كارل 

انتزاع موقع يف �سوق العمل.
والإخت�سا�سات التي حتدثت عنها هي عينة.

اأخذها  بالواقع تختلف بحال  العمل  املهنيني يف �سوق  وعن ح�سة اخلريجني 
كمجموعة تعمل حاليًا، وبني اخلريجني �سنويًا. واإن اأخذنا الآن امللتحقني بالتعليم 
ونحو 150000 يف  العام.  التعليم  يقارب عددهم 800000 يف  ما قبل اجلامعي 
التعليم املهني اأي بن�سبة 15 يف املئة. وعامًا بعد عام يغادر اأ�سحاب الفئة العمرية 
ال�سغرية من التعليم العام ويعملون اإما عند اآبائهم اأو يف الدكان اأو عند امليكانيكي 
وهوؤلء يخ�سعون لدورات ق�سرية الأمد وعددهم كبري جدًا ولي�سوا خريجي تعليم 
مهني واأحيانًا ي�سرتون هذه الأوراق من موؤ�س�سات تعليم مهني خا�س وهي لي�ست 

خا�سة بل حممية من قوى داخل الوزارة وقوى اأمر واقع وهذه جتارة. 
ويف تقييم لو�سع التعليم املهني يف لبنان نرى الو�سع بائ�سًا على م�ستوى اآخر 
للمواطن  التي مينحها  الفعلية  واملهارات  املهني  التعليم  بنية  اأما حول  25 عام. 
وقيمتها ال�سوقية، فمعظم القطاع خدماتي ب�سيط ول يوجد لديه عالقات بدورة 

الإنتاج والإقت�ساد احلقيقي.
ويف درا�سات عن امل�سار املهني خلريجي التعليم العام اجلامعي والتعليم املهني 
املوازي للجامعي، وبعد ر�سد تطور الدخل على مدى �سنوات جند اأن التعليم العام 
اجلامعي دخله اأعلى من الذين يخ�سعون لذات عدد ال�سنوات يف التعليم املهني 

وينزلون اإىل �سوق العمل.
ميكن  ول  جدًا  معقدة  وامل�سكلة  متدنية  فهي  لبنان  يف  الأجور  مو�سوع  وعن 
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مقاربتها من وجهة نظر مطلبية. دعمت الق�سايا املطلبية ولدينا 60 يف املئة من 
القوى العامة اأجراء بينما ن�سبتهم من الناجت املحلي 35 يف املئة. ويرى اجلميع 
واقع البلد البنيوي املخفي بحيث اأن من لهم م�سلحة بتجميع قواهم و�سفوفهم 
ويكافحون لتح�سني اأو�ساعهم مق�سومون كطوائف ومذاهب وهم مل يكت�سفوا ما 
معارك  يف  يوحدهم  اأن  بكفاحة  يفرت�س  اجتماعي  ا�ستغالل  من  له  يتعر�سون 

نقابية يكونون فيها جبهة موحدة مبعزل عن انتماءاتهم املناطقية والطائفية.
اأما عن بنيوية الأجر يف لبنان، خ�سو�سًا اأن لدينا نوعية من التعليم تنتج اآلف 
املتدفقني �سنويًا اإىل �سوق العمل ويحملون لديهم اإجازات بقيمة �سوقية �سعيفة. 
تعاين  التي  املوؤ�س�سات  لواقع  انعكا�س  اإل  هي  ما  الطلب  املحدودة  البنية  وهذه 
الب�سيطة  الأن�سطة  ذات  تكرر  التي  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  العديد،  يف  تخمة  من 

وتتناف�س عليها.
وبتقديري الأمور ل حتل بعد و�سع روؤية اإمنائية اإقت�سادية.

لدي تاأييد كامل ملداخلة د. رحال واأ�ساركه بالتحفظ على الإيحاءات والو�سفات 
الآتية من موؤ�س�سات دولية فيما يتعلق بالتخطيط واإدارة مواردنا الب�سرية واملالية 

والنقدية وامليكرواقت�سادية.
فمناخ الإ�ستثمار غري موؤات وال�سروط غري متوفرة كي ت�سمح مل�ستثمر بريء 
اإن�ساء  من  اأكرث  تتطلب  التي  القطاعات  يف  خ�سو�سًا  يجازف  باأن  مهنة  ومالك 
مبنى. نحن نتحدث عن م�سروع �سناعي مثاًل اأو م�سروع زراعي يزاوج ال�سناعة 
رجال  على  كما  واإقت�سادية  �سيا�سية  م�سوؤولية  فعالياتنا  على  لكن  التحويلية. 
واأنا  اأحتدث طائفيًا،  البقاع،  اأو يف  اأعمال يف اجلنوب  الأعمال. ل يوجد رجال 
�سحيح اأن هناك اآلف املوؤ�س�سات لكن مل ننجح باأن نخلق بيئة موؤاتية لتطور فكرة 
ريادة الأعمال ونوجد الظروف التي ت�سكل �سمانات لهوؤلء النا�س من العمل يف 

بيئة متحررة من ال�سغوطات.
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ملاذا ل تقوم �سناعة تتطلب حماذير يف منطقة مثل اجلنوب من قبل القطاع 
اخلا�س؟ اأحتدث عن م�ساريع عمالقة تخلق فر�س لهوؤلء الآلف الذين يتدفقون 

�سنويًا اإىل �سوق العمل اأو م�ساريع زراعية ولدينا البحر ليتم الت�سدير عربه.
امل�ستعدين  الأعمال  رجال  من  طبقة  ننتج  مل  فنحن  امل�سكلة،  تكمن  وهنا 
عمل  فر�س  يخلق  ل  الذي  العقار  وهو  والأ�سمن  ال�سهل  املكان  اإل يف  للمجازفة 

حقيقية.
رد اأ. رائد �شرف الدين:

هذه الدورة القائمة على امل�ساريع الب�سيطة، تتطلب يد عاملة رخي�سة وغري 
لبنانية ومدتها عامني ثم تنتهي وهذا ل يخلق فر�س عمل. وانطالقًا من حتليلنا 
لقواعد بيانية واإح�سائية بح�سب الإنتماء الطائفي خلريج اجلامعة ذاتها وبنف�س 
حظ  له  والعالمات  والكفاءة  امل�ستوى  وبنف�س  اجلامعي  التح�سيل  �سنوات  عدد 
ثالث مرات اأكرث من زميله الذي ميلك ذات املوا�سفات اإذا انتمى لطائفة معينة. 

ومرتني اأكرث اإذا انتمى لطائفة ثالثة دون اأن اأحدد.
الطلب  زاوية  من  وتراها  الطاولة  لقلب  نتيجة  بل  موؤامرة  نتيجة  لي�س  وهذا 
بل  العمال  عدد  بح�سب  فقط  لي�س  توزيعها  كيفية  وترى  موؤ�س�سة   200000 اأي 
الت�سنيف، فكلما كانت �سغرية احلجم وب�سيطة واأكرث ت�سطيحًا كان وزننا اأكرب، 
طوائف  هناك  ي�سبح  الثانية  الأحجام  لعدد  امل�سافة  بالقيمة  ترتفع  كلما  لكن 

اأخرى لها الغلبة. 
لكن  طائفي  موقف  دون  املو�سوع  عن  ونتحدث  بلدنا  هذا  كثريًا،  يوؤثر  وهذا 
ماذا فعلت القيادات ال�سيا�سية املتعاقبة منذ الإ�ستقالل حتى اليوم باملناطق التي 
مثلتها نيابيًا وبعالقتها مع جمتمع رجال الأعمال الذي خرج من مناطقها وغادر 
اإىل اأفريقيا؟ ماذا فعلت هي؟ ولي�س فقط الدولة لأن هناك م�سكلة ان كان لدينا 
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دولة اأم ل.
ماذا فعلت هي كمناخ وثقافة حتى تعزز هذا النهج الذي يفرز اأنا�س متمكنني 
وتبني  عمل  فر�س  خلق  على  قادرة  لتكون  ومال  وخربة  فكرية  قدرة  ولديهم 

موؤ�س�سات لأنه ل يوجد يف مناطقنا موؤ�س�سات.
ال�سوفياتي  الإحتاد  قرر  وعندما  املا�سي  القرن  ع�سرينيات  يف  قراءات  يف 
اأن يعتمد على الطاقة الكهربائية ربط هذه الروؤية بكل اأمر اآخر. فعلى امل�ستوى 
التعليمي عرف كم يحتاج من اخت�سا�سيني يف كل جمال كما عدد التقنيني الذين 

يحتاج لهم وطبيعة العمالة املتخ�س�سة التي يريدها.
اإذا كان هناك روؤية عمل وا�سحة عمل على مدى �سنوات كما عرف ماذا يريد 

يف ال�سناعة.
وزيرًا  �سينغ  مامنوهان  وزراءها  رئي�س  كان  التي  الهند  عن  التحدث  واأود 
للمالية ملدة ع�سر �سنوات كان ميلك روؤية متكاملة بخالف وزراء املال لدينا. ومل 
تكن روؤيته تعتمد على اأن الوزارة تنظر فقط اإىل الواردات من �سرائب وجبايات 
وتنظر اإىل النفقات، بل كان لديه نظرة تعتمد على تو�سيع الإقت�ساد وهذا يوؤدي 
اإىل رفع اجلبايات تلقائيًا. وقد ا�ستطاع �سينغ الذي يحكم �سعبًا يبلغ عدده مليار 
ومئتي مليون �سخ�س اأن يرتقي بالطبقة املتو�سطة لت�سبح ن�سبتها 60 يف املئة من 
جمتمعه و�سنويًا ي�سعد 1 يف املئة من الطبقة الفقرية اإىل الطبقة املتو�سطة،  كما 

انخف�ست ن�سبة البطالة كثريًا وهي ل تتعدى الثالثة يف املئة حاليًا.
اأي�سًا بالتعاطي مع البنك الدويل  عندما يكون لدينا روؤية متكاملة ل تفيدنا 

و�سندوق النقد الدويل.
لقد وقف الرئي�س الراحل رفيق احلريري والوزير با�سل فليحان ب�سرا�سة يف 
البلدان  ونحن من  الدويل.  النقد  و�سندوق  الدويل  البنك  بع�س طروحات  وجه 
اأننا  النتيجة  وكانت  الطروحات  هذه  وجه  يف  وقفت  التي  الت�سعينات  يف  القليلة 
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للبنك  ت�سليم بالده  وقفنا كما وقف مهاتري حممد رئي�س وزراء ماليزيا ورف�س 
الدويل، ولو فعل وفعلنا ذلك ل�سقط بلده وبلدنا.

اأود التاأكيد على ما قاله د. حمدان بوجوب امل�ساركة الفعالة ل�سبب اأو لآخر. 
يف هذا البلد ل ن�سمع اأحد يتحدث بطالقة عن الإقت�ساد، وما يجري يف برامج 
من  اأحد  يوجد  ول  ُتطرح.  التي  للموا�سيع  تكرار  من  الغثيان  يثري  ال�سيا�سة 
وي�سري  بلدنا  يف  الإقت�ساد  عن  دقيقة  من  لأكرث  التحدث  على  قادر  ال�سيا�سيني 

لالأرقام وهذه نظرتنا وروؤيتنا اإىل كل الأطراف.
وعلى الطبقة ال�سيا�سية الإلتفات للنقاط التي تهمنا وتوفر فر�س عمل لأبناءنا.

مل يعلن اأي رجل �سيا�سي لبناين يف برناجمه اأنه �سيوفر فر�س عمل خالل ثالث 
نريد  بل  الإخت�سا�سات  بني  لتزاوج  نحتاج  ل  ونحن  نحتاجه،  ما  فهذا  �سنوات. 
اأي�سًا التزاوج بني الطروحات، يف حني يبقى بع�سنا يتحدث عن هانوي اأو هونغ 
كونغ واأن علينا الإختيار بينهما. ويف فرتة مرت كان لدينا النموذجان: اقت�ساد 
التاأكيد على  واأود  الطرح؟.  نلغي هذا  اأن  ن�سط ومقاومة موجودة، فلماذا علينا 
مو�سوع التزاوج بني الإخت�سا�سات، فمن جتربتي احلياتية اأنا الآن لدي ولدين 
الأوىل اأنهت درا�سة هند�سة الإت�سالت والكمبيوتر وتوجهت نحو الدرا�سات العليا 
يف الإدارة، كما �سيبداأ ابني درا�سة الإح�ساء ثم �سيتوجه اإىل الإقت�ساد لحقًا. 

ونحن يف ال�سوق نرى اأهمية تعدد الإخت�سا�سات لدى الفرد واحلاجة اإليها.
م�ستوى  ب�سبب  مزرية  حالة  يف  لكنه  التعليم،  هو  واعد  قطاع  هناك  لالأ�سف 

اجلامعات الهابط على وجه العموم.
قابلت �سابًا تقدم لوظيفة يف اأحد امل�سارف وجاء برفقة �ساب ثاٍن، كلما توجه 
اإليه بال�سوؤال رد �سديقه بالنيابة عنه، فخريج جامعي ل يعرف كيف يتعاطى مع 
النا�س ول تبدو عليه �سمات اخلريج اجلامعي. ثم اأخ�سعته لفح�س فلم ينل �سوى 
�سبعة على مئة، ومن �سمن الأ�سئلة التي طرحت عليه كلمات يجب اأن يحددها 
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ويختار اأحد الإحتمالت وفق املنطق اإ�سافة لتعبري باللغة الإنكليزية اأو الفرن�سية.
اأما بالن�سبة لقت�ساد القيم فهو الإ�ستثمارات ذات املردود الواعد اإجتماعيًا 
اإذا كانت هذه املوؤ�س�سات  اإّل  حتى بع�س امل�سارف يف الغرب ل تعطي ت�سليفات 

تعمل �سمن القيم املجتمعية.
بالن�سبة للم�سارف الإ�سالمية يف لبنان باملقارنة مع الإ�ستثمارات ذات املردود 
ال�سهل  من  لي�س  القيم  واقت�ساد  كبري،  فارق  فهناك  ت�سليفيًا  اجتماعيًا  الواعد 

اإن�ساوؤه وهو مربوط بالروؤية املتكاملة.
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اختتام اأعمال املوؤمتر

الأول ــــــوي  ــــــرتب ال املــــــوؤمتــــــر 

جمعية املركز ال�صالمي للتوجيه والتعليم العايل
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الكلمة اخلتامية ملن�صق املوؤمتر

اأ. ه�صام �صحرور

عرتي�سي،  طالل  د.  بكدا�س،  كمال  د.  الكرام  املحا�سرين  �سكر  نود  بداية 
اأ.كمال لزيق، د. ليلى مليحة فيا�س، د. كمال حمدان، و اأ. رائد �سرف الدين.

اجلامعي  التخ�س�س  بني  ما  املهني  التوجيه  موؤمتر  اأن  نقول  اخلتام،  ويف 
و�سوق العمل يف لبنان �سّكل حماولة لالإ�ساءة على املو�سوع والإ�سافة اإليه.

بني  ما  املواءمة  اإىل  احلاجة  هذه  اآباءنا  اأيام  نلحظ  مل  �سابقًا  كنا  واإذا 
ت�سخي�سًا  منار�س  املوؤمتر  هذا  يف  اليوم  فاإننا  العمل،  و�سوق  الإخت�سا�سات 
املدر�سي، فهل  الت�سرب اجلامعي ف�ساًل عن  وتعزز  البطالة  تزيد  التي  للم�سكلة 

نكتفي بالت�سخي�س؟ اجلواب هو كال قطعية.
واإذا كنا يف جمعية املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العايل منلك من التوا�سع 
التغيري  �سلطة  متلك  ل  تربوية  اأهلية  كجمعية  اإمكاناتنا  اإدراك  على  يحملنا  ما 
وجوب  �سوانا  عن  اأو  عنا  ي�سقط  اأو  يلغي  ل  بذلك  الإعرتاف  فاإن  “فوق”،  من 
الإ�سهام يف و�سف الدواء بعد ت�سخي�س الداء، وال�سعي اإىل تاأمينه ما اأمكننا اإىل 
ذلك �سبياًل. ومن هنا كان احل�سور الكرمي للمحا�سرين وامل�ساركة الطيبة من 
هذا  موؤمترنا  يف  بنا  بالإجتماع  و�سرفونا  الدعوة،  لّبوا  الذين  الكرام  امل�ساركني 
نتلو الآن ملخ�سًا بدًل عن  واإننا حني  للت�سخي�س وتو�سيف العالجات.  يف �سعي 
بتوا�سٍع يحثها على  اأن تت�سف  باأن على اجلمعيات  نوؤمن  تو�سيات، فذلك لأننا 
اإيقاع هذه  اأو موؤ�س�سة عليا تفر�س  باأنها ل متلك �سلطة يف وزارة تربية  الإقرار 
التو�سيات يف مو�سوع التنفيذ. لذلك ن�سع ملخ�سًا �سيتم رفعه للمعنيني بطبيعة 

احلال، و�سن�سعى لأجل حتقيقها باذلني كل جهٍد ممكن.
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ويف اإطار التلخي�س ن�سري اإىل اأبرز ما تف�سل به املحا�سرون الكرام:
فمن انطالقات د. كمال بكدا�س حول املناهج الرتبوية وحزنه، نحن ن�ساركه 

هذا احلزن على عدم حتقيق ما توّخته املناهج الرتبوية من توجيه.
اإىل د. طالل عرتي�سي الذي طرح اإ�سكاليات حول ماذا نريد من اجلامعة وما 
اأن  املرجع من حيث  ومن  العمل  ب�سوق  اجلامعي  للتعليم  املفرو�سة  العالقة  هي 

ال�سوق املتحرر يحّول اجلامعة اإىل جامعة متحررة.
مرورًا بالأ�ستاذ كمال لزيق الذي عر�س لتجارب املركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم 
العايل والتي ل اأكون مباهيًا اإذا قلت اأنها جتربة قيا�سًا مبا اّطلعنا عليه يف لبنان ويف 

حميطه اجلغرايف متميزة جتيز لنا افرتا�س اأننا على الطريق القومي ن�سري.
التوجيه يف  لواقع  ب�سكل مو�سوعي  التي عر�ست  فيا�س  ليلى مليحة  د.  واإىل 
لبنان ومن يتقا�سم هذا التوجيه وتوافقت معنا يف الراأي اأنه من ال�سرورة مبكان 

اأن يتوىل املركز الرتبوي كجهة تربوية متخ�س�سة هذا اجلانب.
اإىل اأ. رائد �سرف الدين الذي و�سف لنا امل�سهد الواقعي يف لبنان، و�سوًل اإىل 

د. كمال حمدان الذي عر�س للبنان ولبيئته املحيطة على م�ستوى �سوق العمل.
كل املحا�سرين الكرام قدموا اإ�سافات، وع�سانا يف املركز الإ�سالمي للتوجيه 
ال�ساحة  تعانيه  مزمن  مر�س  على  الإ�ساءة  يف  اأ�سهمنا  نكون  العايل  والتعليم 
الرتبوية و�سوق العمل يف لبنان. الوطن بحاجتنا وبحاجة �سوانا وع�سانا نتكامل 
التكاملي بني �سوق عمل  التنا�سقي  ال�سكل  مع هذا الآخر لن�سكل يف هذا الإطار 

وخريجي جامعات.
املوؤ�س�سات الأخرى  اأهلية وما بني  بيننا كجمعية  اإىل تكامل فعلي  كما وندعو 
الرائدة وال�سائرة يف هذا الطريق، واهلل من وراء الق�سد وال�سالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته...
كلمة 
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جمعية املركز ال�صالمي للتوجيه والتعليم العايل
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وزير الإت�شالت الدكتور �شربل نحا�ص
يف املعر�ص التوجيهي الثالث 2010 يف ق�شر الأوني�شكو.

العايل على  والتعليم  للتوجيه  الإ�سالمي  للمركز  ال�سكر اجلزيل  تقدمي  بعد       
اجلهد الذي يبذله مل�ساعدة ال�سبان وال�سابات لإختيار جمالهم املهني وم�سارهم 
التخ�س�سي، اأرغب اأن اأتوجه بكلمة اإىل ال�سبان وال�سابات. يف حلظة اإختياركم 
اأكتافكم م�سوؤوليات ج�سام يف حني تكونون  ُتلقى على  مل�سار املهنة والتخ�س�س، 
تنتقل  املعرفة  بع�س  ومتنوعة.  متعددة  باإعتبارات  متاأثرين  الثانوية  املرحلة  يف 
اإليكم من الأهل الذين يرددون ما يحلمون به اأمام اأولدهم مبعزٍل عن الإمكانات 
والظروف واحليثيات، فيحمل هوؤلء طموحات الأهل ل طموحاتهم الواقعية، ول 
تكون هذه الطموحات املهنية مرتبطة بال�سرورة ب�سوق العمل الذي تت�سف معامله 
بالإبهام يف لبنان نتيجة النق�س الفادح يف درا�سات �سوق العمل ويف ظل غياب 
الإح�ساءات عنه، يف حني ينح�سر الإهتمام الإقت�سادي لدى اأويل الأمر يف لبنان 
باملوؤ�سرات املالية ل املنظومة املكتملة. وبالتايل، تكون حلظة الإختيار �سعبة جدًا 

على الطالب املتوج�س خوفًا من األ يجد فر�سة عمل.
القليل  اإىل  نظرنا  فاإذا  اإختاللت عميقة جدًا،  ت�سوبه  لبنان  العمل يف  �سوق      
اللذين  الإح�سائني  بني  ما  اأنه  جلية  ب�سورة  لنا  يتبني  اإح�ساءات  من  املتوافر 
اأجريا عن اأو�ساع �سكان لبنان يف عامي 1996 و 2004 وباملقارنة لأعداد الفئات 
الفا�سلة  الفرتة  ال�سافية مرتفعة جدًا طيلة  املغادرين  ن�سبة  اأن  يتبني  العمرية، 
بني الإح�سائني واإ�ستمرت وتريتها متقاربة على مدى ال�سنني املذكورة بحيث تربز 
الن�سبة الكربى من املغادرين للبلد من فئة ال�سباب. وقد دلت بع�س الدرا�سات 
اجلدية التي اأُجريت يف لبنان على اأو�ساع ال�سباب اأن املهاجرين منهم يتوزعون 
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اأن  اإعتبار  اإىل  بالتايل  ونخل�س  غاليبتهم.  متعددة يف  علمية  اإخت�سا�سات  على 
هذا الوا�سع اأثمر نتائج ظاهرة للعيان من فقدان البلد كفاءاته العلمية وطاقاته                  
ال�سبابية. ولكن ثمة وجه واحد للفائدة اأو للم�سلحة اأنه يجعل م�ستويات الدخل التي 
يطمح اإليها اللبنانيون غري مرتبطة بالقدرات والفر�س املتاحة حمليًا بل الأ�سواق 
اخلارجية اأي�سًا. وهذا ما يدفع اجلامعات للتكيف على م�ستوى املناهج والربامج 
مع بنية الطلب الناجتة عن الإرتباط بالأ�سواق اخلارجية، ولكن قد يوؤدي يف الوقت 
ذاته اإىل اإعتمادها يف حتديد كلفة الدرا�سة على افرتا�سات املداخيل التي ميكن 
للطالب احل�سول عليها من العمل خارج لبنان يف امل�ستقبل. وينتج عن هذا الواقع 
اأن الطالب الذين تخرجوا بعدما مّروا مبرحلة اإرتباك قبل اإختيار الإخت�سا�س 
ومن ثم دخول اجلامعة، ركزوا على الإخت�سا�سات التي اإعتربوها قابلة للت�سويق 
والطلب يف اأ�سواق العمل اخلارجية، ومن مل يفعل منهم ذهب اإىل اإخت�سا�سات 
لغوية اأو تلك التي حتتمل معادلًة ت�سهل اإ�ستكمال الدرا�سة يف اخلارج. وباملقابل، 
كان ثمة تطورات حت�سل على م�ستوى الو�سع اجلامعي يف لبنان برمته حيث يتوزع 
الر�سمية واجلامعات اخلا�سة املتكاثرة،  اللبنانية  طالب لبنان ما بني اجلامعة 
التباين  ب�سبب  التعلم اجلامعي  الناجت عن  الإقت�سادي  املردود  بالتايل  ويتفاوت 
ما بني اجلامعات اخلا�سة  عليه  والإنفاق  العايل  التعليم  الإ�ستثمار يف  ن�سب  يف 
واجلامعة اللبنانية. ول ُينكر هنا اجلهد الذي ُيبذل للحفاظ على م�ستوى اجلامعة 
تعترب  التي  الكليات  بع�س  يف  وخا�سًة  بكثافة،  الطالب  يق�سدها  التي  اللبنانية 
الأكرث اأهلية لتخريج طالب يتنا�سبون مع اإحتياجات ال�سوق اخلارجية خا�سًة يف 
ظل ح�سر الت�سجيل فيها ملن يجتاز مباريات الدخول. ومن عجز عن جتاوز هذه 
املباريات ذهب اإىل الكليات الرديفة يف اجلامعات اخلا�سة التي تكاثرت يف عملية 
على  اأنه  الالفتة  املفارقات  ومن  للت�سدير.  اللبنانني  ال�سباب  اإ�ستكمال حت�سري 
الرغم من هذا العدد الكبري، اإل اأن اأعداد الخت�سا�سيني والفنيني تبقى زائدة 
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عن حاجة ال�سوق اللبناين، وهذ يعني اأن لبنان ينتج من املتعلمني اجلامعيني ما 
يفي�س عن ما ت�ستدعيه بنيته النتاجية. واإن كنا نالحظ نق�سًا على م�ستوى اليد 
ال�سهادات  وبع�س  كما  التنفيذية،  املهارات  ذوي  اأي  املتخ�س�سة  الفنية  العاملة 
العليا يف اخت�سا�سات حمددة ما ي�سطر القطاعني العام واخلا�س اإىل ال�ستعانة 
املتكررة مبوؤ�س�سات خارجية، وهنا تربز اأمامنا مفارقة موؤملة وهي اأنه يف كثري من 
يقطنون  لبنانيني  مهاجرين  بانتداب  اخلارجية  املوؤ�س�سات  هذه  تقوم  احلالت، 
هي  عميقة  دللًة  املفارقة  هذه  وت�ستبطن  لبنان.  يف  با�سمها  للعمل  اخلارج  يف 
اأو  تو�سيع  ويلعب دوره يف  التعليم اجلامعي هو موقع حم�سور  اكت�ساب  اأن مكان 
ت�سييق قطاعات اكت�ساب املعرفة التي �سيتم تعميقها وتعزيزها من �سمن اإطار 
املوؤ�س�سة التي ين�سوي فيها اخلريج اجلامعي �سواء كانت من موؤ�س�سات القطاع 
العام اأم اخلا�س، وهذا يعني اأن اأي خريج جامعي اإذا عمل �سمن بيئة موؤ�س�سية 
مالئمة ت�سعى لالرتقاء به ومعه، فاإنه يتطور ويرتقي معرفيًا وتزداد قدرته على 
اإذا عمل يف بيئة غري مالئمة،  اأما  البداع ويرتفع من�سوب تكيفه مع املتغريات. 
فاإنه يخ�سر معرفيًا ب�سبب جمود مكت�سباته ال�سابقة املعرفية فيما العلمي يتطور 
يف خطًى مت�سارعة، في�سبقه العلم فيما تتحجر معرفته. ويف ظل التحجر املعريف 

ل �سبيل ليلعب دورًا تطويريًا ول لي�سهم يف اإبداعات علمية جديدة.
    ال�سورة هذه – اأيتها ال�سيدات وال�سادة – �سديدة الرتابط وهي لي�ست نتاج 
�سدمٍة ما اأو من ت�سريفات القدر، بل هي نتاج منٍط اقت�سادي وذهنيٍة حاكمة 
وثقافة �سوق تقوم على ال�ستفادة من بع�س امليزات الن�سبية ال�سائدة يف املجتمع 
العادات  وبع�س  الأجنبية  اللغات  وامتالك  التعليم  على  الإقبال  لناحية  اللبناين 
الجتماعية التي ت�سفي على اللبنانيني ميزات معينة تعزز مقبوليتهم يف الأ�سواق 

اخلارجية التي تقوم با�ستريادهم.
    ويلعب هذا الدفق الهائل من املهاجرين ال�سباب )ن�سف ال�سباب اللبناين ما 
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تاأمني تدفقات مالية  �سنويًا( يف  والأربعني يهاجر  الع�سرين واخلام�سة  بني �سن 
كبرية جدًا تقوم بتغذية ال�ستهالك الذي يفوق بن�سبة غري طبيعية حجم النتاج 
املحلي. وبالتايل ترتكز الأن�سطة القائمة يف لبنان على احللقات املت�سلة مبا�سرة 
وت�سويق  نقل  من  ال�ستهالك  �سبل  بتوفري  واإما  وتوزيعها  الأموال  با�ستقدام  اإما 
متخ�س�سًا  اللبناين  القت�ساد  اعتبار  �سئنا  اإذا  هنا  ومن  وخدمات..  وجتارة 
�سبابه  هي  الأ�سا�سية  ال�سلعة  فهذه  هائلة،  وطاقات  جهودًا  لها  بذل  ما  بخدمٍة 
الذين ير�سلون اأمواًل من اخلارج ينفقها املقيمون فين�ساأ يف القت�ساد حراك مل 
يكن ليح�سل لو غابت التحويالت املالية عنه. هكذا نفهم مدى �سيق اخليارات 
اأمام ال�سبان وال�سابات اإذ يعجزون عن تغيري امل�سهد لأن امل�سوؤولية الأوىل ل تقع 
عنها  يعرب  التي  للمجتمع  الرادة اجلمعية  على  تقع  الأ�سا�س  وامل�سوؤولية  عليهم، 
بالدولة. وهذه الدولة التي ت�سرّي اقت�سادها ِوفق النمط الذي ذكرناه هي امل�سوؤولة 
عن خلق الفر�س لأبنائها وبناتها ما يقت�سي تغيري منطها القت�سادي الجتماعي 
ال�سائد. تغيرٌي ل نعتربه ب�سيطًا لأن م�سالح كثرية يف البلد ترتبط به ب�سكل اأ�سا�سي 
م�ستوى التعليم الذي تكيف مع النمط احلاكم. وكل النقا�سات التي ن�سمعها حول 
تغيري هذا النمط ويف كل ال�ساحات والوزارات �سواء كان طابعها مايل اأو قانوين 
اأو فني هي نقا�سات مف�سلية وموؤثرة نظرًا ل�سبكة امل�سالح املتداخلة. ولو تناولنا 
ملف الت�سالت يف لبنان وكيف ُينظر اإليه، لوجدنا اأنه ي�سكل بنظر البع�س موردًا 
ماليًا فح�سب �سواء من خالل ا�ستغالله بو�سعه احلايل اأم ت�سويقه لدى �سركات 
خارجية متهيدًا لبيعه. وبالتايل ل عجب يف اأن قطاع الت�سالت يف لبنان تخلف 
فنيًا نتيجة اإدارٍة اتخذت عام 2002 قرار ف�سخ اعتباطي لعقدي الهاتف اخلليوي 
حيث كانا يوؤمنان فر�س عمل ملئات ال�سباب اللبناين الذين كانوا مو�سع اعتماد 
تقدمي  ثم  املنطقة،  بلدان  معظم  يف  اخلليوي  الهاتف  �سبكات  اإن�ساء  يف  عليهم 
تعوي�سات مغرية عليهم لي�ستقيلوا ويهاجروا بحيث انحدر امل�ستوى الفني للقطاع 
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لت�سغيل  عربيتني  �سركتني  لت�ستدعي  الدولة  تاأتي  وبعدها  اأدنى،  م�ستويات  اإىل 
�سبكات اخلليوي يف لبنان لرت�سل ال�سركتان لنا الطاقات اللبنانية التي دفعناها 
للهجرة فتحولت اإىل مدراء عامني يف ال�سركات اخلارجية، يح�سر نف�س ال�سباب 

لي�سغلوا ال�سبكتني ولكن من خالل اخلارج.
تقع  اإداري حا�سم  اإىل عمل  املرجتاة حتتاج  النقلة  اأن  اإىل  يوؤ�سر  املثال      هذا 
م�سوؤوليته على الدولة ل القطاع اخلا�س الذي ل ي�ستطيع خو�س مغامراٍت يحتمل 
اأن توؤدي اإىل اإفال�س موؤ�س�ساته. الدولة وحدها قادرة على اإعادة النظر بالتعليم 
اجلامعي مبا يدفع القطاع اخلا�س اإىل جتويده واإعداد الكادرات العلمية والفنية 
املنا�سبة لحتياجات البلد ف�ساًل عن تاأمني البيئة التي تطلق البداع ول تكبته. 
تاأبى  اأن  ويجب  وا�ستيعابهم  اأ�سواقها  وحت�سري  �سبابها  بتطوير  معنية  والدولة 

كرامتها اأن يبقى ت�سديرها الرئي�سي اإىل اخلارج اأبناء وبنات البلد.
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